
Apelação Cível n. 0016722-32.2011.8.24.0018, de Chapecó
Relatora: Desa. Subst. Bettina Maria Maresch de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA, 
PUBLICADA EM SÍTIO ELETRÔNICO NA INTERNET, 
INFORMANDO ACERCA DA PRISÃO DO AUTOR, POR 
SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM PRÁTICAS DELITIVAS. 
ILUSTRAÇÃO DA REPORTAGEM COM IMAGEM DO 
SEGREGADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO CONTEÚDO 
DO WEBSITE E DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO 
DE VALORES PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS 
SOFRIDOS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO 
AUTOR.

REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. 
RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE COM O 
PEDIDO DE ISENÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO 
CONHECIMENTO DO PONTO. 

"O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça 
resta ceifado pela preclusão lógica, de modo a nem sequer merecer 
conhecimento, por existência de fato impeditivo, quando, após sua 
formulação, promover o pleiteante da graça o recolhimento do preparo 
recursal cuja inexigibilidade pretendia ver deferida, à luz da proibição de 
comportamento contraditório, corolário da boa-fé, porquanto proceder 
incompatível com o fundamento do pleito, que pressupõe a 
hipossuficiência econômico-financeira e a impossibilidade de satisfação 
das despesas processuais." (TJSC – Agravo de Instrumento n. 
4009056-87.2016.8.24.0000. Quinta Câmara de Direito Civil. Rel. Des. 
Henry Petry Júnior. Data do julgamento: 28.3.2017)

MÉRITO. COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE INFORMAÇÃO E DE 
COMUNICAÇÃO (ART. 5º, IV, IX, XIV; 220, §§ 1º E 2º, DA CF/88) 
VERSUS INVIOLABILIDADE DA HONRA E DA IMAGEM DAS 
PESSOAS (ART. 5º, X, DA CF/88). INVOCAÇÃO, ADEMAIS, DO 
"DIREITO AO ESQUECIMENTO". SOLUÇÃO COM BASE NO 
CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE (ADEQUAÇÃO, 
NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO 
ESTRITO). DOUTRINA E PRECEDENTES. 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA VEICULADA QUE 
SE CINGE À NARRATIVA JORNALÍSTICA. INFORMAÇÕES 
VERÍDICAS E SEM CUNHO VEXATÓRIO. UTILIZAÇÃO DE 
IMAGEM DESPROVIDA DE PROPÓSITO DEGRADANTE E DE 
ESCOPO PROPRIAMENTE COMERCIAL/ECONÔMICO. 
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REGULAR EXERCÍCIO DA 
LIBERDADE DE IMPRENSA PELO RÉU. COMPENSAÇÃO POR 
DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS INDEVIDA. 
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INOCORRÊNCIA, OUTROSSIM, DE CERCEAMENTO DE 
DEFESA, PORQUANTO INÓCUA A DEMONSTRAÇÃO DE 
PREJUÍZOS.

PLEITO DE EXCLUSÃO DA MATÉRIA JORNALÍSTICA. 
AUSÊNCIA DE EFETIVA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVAMENTE AOS HIPOTÉTICOS 
CRIMES NARRADOS NA NOTÍCIA. CONTEÚDO DISPONÍVEL 
NO SITE QUE SE TORNOU OBSOLETO. EXAURIMENTO DO 
INTERESSE (PÚBLICO E DO RÉU) NA DIFUSÃO.  
DIVULGAÇÃO DOS FATOS AD AETERNUM, A ENSEJAR O 
COMPROMETIMENTO DESNECESSÁRIO DA HONRA E 
IMAGEM. SUPRESSÃO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
AUTOR RECOMENDADA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 

0016722-32.2011.8.24.0018, da Comarca de Chapecó, 4ª Vara Cível, em que é 

Apelante A. C. e Apelado Diário Catarinense.

A Câmara Especial Regional de Chapecó decidiu, por unanimidade, 

conhecer parcialmente do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento. 

Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo  Exmo. Sr. Des. 

Guilherme Nunes Born, com voto e dele participou o Des. Substituto José Maurício 

Lisboa.

Florianópolis, 21 de maio de 2018.

                                           Bettina Maria Maresch de Moura

Relatora
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RELATÓRIO

A. C. ajuizou "Ação Cominatória de Obrigação de Fazer (com tutela 

antecipada) e Indenização por Danos Materiais e Morais" contra RBS - Zero Hora 

Editora Jornalística S.A. (empresa editora do Jornal Diário Catarinense) aduzindo, em 

síntese, que foi veiculada, em 29.4.2008, no sítio eletrônico de titularidade da Ré, 

matéria "falaciosa e desarrazoada", que noticia a sua prisão em razão do suposto 

envolvimento na prática dos delitos de formação de quadrilha e estelionato. Sustentou 

que não concedeu autorização para a publicação de sua imagem e que o conteúdo 

veiculado, o qual pode ser facilmente acessado na internet, mediante pesquisa no 

Google, está incompleto, porquanto não especifica que a modalidade de prisão era 

temporária, nem o prazo de segregação. Tal situação leva o leitor a crer que o Autor 

ainda estaria preso ou que seria pessoa "que se deve desconfiar, um estelionatário, um 

foragido" (fl. 24), quando, na verdade, nem sequer foi processado, já que as 

investigações levadas a efeito no Estado de Goiás, até a data do ajuizamento da ação, 

não culminaram com a propositura de ação penal em seu desfavor. Aduziu que foi 

emitido juízo de valor na reportagem, na medida em que se registrou que "os envolvidos 

vão responder por estelionato e formação de quadrilha", locução que indicaria a "culpa" 

dos investigados aos olhos da população leiga ou, na conjectura de se interpretar como 

"serão processados", seria equivocada, porque não foi deflagrada denúncia. 

Fundamentou que se trata do vilipêndio ao seus direitos à imagem, à honra e ao 

esquecimento, os quais devem prevalecer em detrimento do direito à informação, 

comunicação e expressão, expendendo, ainda, que a divulgação de seu nome e imagem 

feriu o "estado jurídico de inocência". Disse que  a aludida matéria estava online há 

cerca de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses e que a fotografia com a exposição do rosto 

era desnecessária. Invocou a responsabilidade objetiva da Ré. Requereu, em sede de 

antecipação da tutela, a retirada da matéria do site, sob pena de multa e, ao final, a 

condenação da Ré à reparação por danos materiais, valorados em R$ 22.268,00 (vinte e 

dois mil, duzentos e sessenta e oito reais) e morais, em importância não inferior a 100 

(cem) salários mínimos.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar, determinando-se a 

imediata retirada do conteúdo do sítio eletrônico pela Ré, sob pena de multa diária no 
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valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (fls. 93/94).

Citada (fl. 105), a Ré comunicou a interposição de agravo de instrumento 

(fls. 107/138) e apresentou contestação. Na peça defensiva, resumidamente, sustentou 

que a veiculação da matéria constituiu exercício regular do direito de imprensa e que o 

conteúdo foi elaborado com base nas informações prestadas pela Polícia Civil de 

Chapecó. Argumentou que as investigações envolvendo o Autor ainda estariam em 

andamento, o que denotaria que os fatos noticiados "são fiéis à realidade apresentada 

na época da veiculação da notícia, permanecendo ainda atuais". Além disso, asseverou 

que, independentemente do desfecho do caso, "o autor não impugnou as informações 

publicadas na matéria jornalística", insurgindo-se tão somente quanto a algumas 

circunstâncias omitidas, quais sejam, a espécie de prisão e o tempo de segregação, o 

que, entretanto, não implica inveracidade do conteúdo noticiado, tampouco exorbitância 

do direito/dever de informar. Aduziu que a linguagem utilizada na matéria jornalística não 

é técnica – e que nem se poderia exigir do jornalista esse conhecimento –, mas sim, 

cotidiana, objetivando a compreensão do público em geral, de modo que a especificação 

do tipo de prisão seria de somenos importância. Esposa também que a notícia "não diz 

nem induz à ideia de que o autor esteja preso até os dias atuais", repisando que não 

houve alteração da verdade, nem ofensa moral, "tão somente narrativa jornalística 

lícita". Negou a existência de juízo de valor, afirmando que "vão responder" não significa 

"serão condenados",  reiterando que o Ministério Público ainda poderia oferecer 

denúncia contra o Autor. Expendeu que é empresa do ramo jornalístico e "não pode se 

furtar" de manter a informação acerca de fatos de interesse público, "inclusive citando os 

nomes e imagens dos envolvidos", exercendo sua "liberdade de expressão do 

pensamento e da informação", para o que prescindível autorização. Relatou que outros 

sítios eletrônicos também divulgaram os fatos, carreando aos autos cópia das matérias. 

Opôs-se à pretensão de reparação de abalos de natureza material e moral, sob o 

argumento de que eventuais prejuízos decorreram dos fatos em que se envolveu o Autor 

e não da notícia veiculada, requerendo, assim, a improcedência dos pedidos formulados 

na inicial e a revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela (fls. 140/160).

Às fls. 166/252, a Ré juntou aos autos cópia do Inquérito Policial em que o 

Autor figura como investigado.



                                                         

5

     Gabinete Desembargadora Substituta Bettina Maria Maresch de Moura

Réplica às fls. 256/275.

Sobreveio sentença, na qual foram julgados improcedentes os pedidos 

formulados pelo Autor e revogada a liminar. Condenou-se o Autor ainda, ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em    R$ 1.000,00 

(mil) reais, restando indeferido o benefício da justiça gratuita (fls. 276/281).

Irresignado, o Autor interpôs apelação. Nas razões recursais, insurge-se, 

inicialmente, em relação ao indeferimento da justiça gratuita, renovando o pleito de 

concessão da benesse, sob o argumento de que seria financeiramente hipossuficiente. 

Discorre que houve cerceamento de defesa, porquanto o feito foi julgado sem ter sido 

oportunizada a produção das provas requeridas, aduzindo que pretendia demonstrar, 

por meio da oitiva de testemunhas, a existência e a dimensão dos danos materiais e 

morais, bem como o nexo causal dos prejuízos com a conduta da Ré. No mérito, reprisa 

as teses aventadas na inicial, insistindo que os fatos não foram noticiados conforme a 

realidade e afirmando que as omissões "macularam a moral do Autor", que a fotografia 

foi publicada sem sua autorização e fora das hipóteses do art. 20 do Código Civil e que, 

no caso em tela, o direito à honra, à imagem e ao esquecimento deveriam prevalecer, 

em detrimento do direito à informação, comunicação e expressão. Requer a  concessão 

do benefício da justiça gratuita, a anulação da sentença, a fim de ser oportunizada a 

produção de provas e, subsidiariamente,  a reforma do decisum, com a procedência dos 

pedidos formulados.

Apresentadas contrarrazões (fls. 361/377), ascenderam os autos a esta 

Corte.

Por despacho de fls. 381/382, determinou-se a intimação do 

Apelante/Autor para comprovação do recolhimento do preparo ou complementação dos 

documentos relativos à hipossuficiência econômica.

Em petição e documentos de fls. 384/391 e 393/402, o Apelante/Autor 

rogou pelo deferimento da justiça gratuita e à fl. 392 comprovou o recolhimento do 

preparo.

É o relatório.
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VOTO

1. Da admissibilidade do recurso

Inicialmente, consigno que a decisão recorrida foi publicada quando ainda 

em vigor o Código de Processo Civil de 1973,  devendo este regramento ser utilizado 

para o recebimento da presente apelação.

Nesse sentido, é orientação do Superior Tribunal de Justiça, através do 

Enunciado Administrativo n. 2:

"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade 
na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça."

O recurso entretanto, só pode ser conhecido parcialmente.

No tocante à insurgência veiculada na apelação, relativamente à justiça 

gratuita, verifica-se que a circunstância de o Apelante/Autor ter efetuado o recolhimento 

do preparo (fl. 392), tornou prejudicado o seu pedido, consoante orientação iterativa 

desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS SOLIDÁRIOS. - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA 
GRATUITA E DE PLEITO PROBATÓRIO NA ORIGEM.   RECURSO DA ALIMENTANDA. 
(1) ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO RECOLHIDO. 
INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. FATO IMPEDITIVO. NÃO 
CONHECIMENTO. - O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça 
resta ceifado pela preclusão lógica, de modo a nem sequer merecer conhecimento, por 
existência de fato impeditivo, quando, após sua formulação, promover o pleiteante da 
graça o recolhimento do preparo recursal cuja inexigibilidade pretendia ver deferida, à luz 
da proibição de comportamento contraditório, corolário da boa-fé, porquanto proceder 
incompatível com o fundamento do pleito, que pressupõe a hipossuficiência econômico-
financeira e a impossibilidade de satisfação das despesas processuais. [...] DECISÃO 
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC – Agravo de Instrumento n. 
4009056-87.2016.8.24.0000. Quinta Câmara de Direito Civil. Rel. Des. Henry Petry Júnior. 
Data do julgamento: 28.03.2017).

Assim, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de 

admissibilidade, conheço parcialmente do recurso de apelação.

2. Do mérito

Trata-se de apelação interposta por A.C. contra a sentença que julgou 
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improcedentes os pedidos por si formulados em "Ação Cominatória de Obrigação de 

Fazer (com tutela antecipada) e Indenização por Danos Materiais e Morais" ajuizada 

contra RBS - Zero Hora Editora Jornalística S.A. (empresa editora do Jornal Diário 

Catarinense).

Em síntese, aduz o Apelante/Autor que a sentença é nula, porque houve 

cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado da lide. Assevera que não lhe foi 

oportunizada a produção de provas e que pretendia demonstrar, por meio da oitiva de 

testemunhas, a existência e a dimensão dos danos materiais e morais que teria 

suportado, bem como o nexo causal dos prejuízos com a conduta da Apelada/Ré.

Subsidiariamente, o Apelante/Autor busca a reforma da sentença, 

reiterando que os fatos não foram noticiados  conforme a realidade,  afirmando que as 

omissões "macularam a sua moral", que a fotografia foi publicada sem autorização e fora 

das hipóteses do art. 20 do Código Civil, bem como que, no caso, o direito à honra, à 

imagem e ao esquecimento, devem prevalecer em detrimento do direito à informação, 

comunicação e expressão.

De largada, cabe o registro de que a temática em voga é complexa, 

envolve colisão entre direitos fundamentais, não se encontra inteiramente pacificada na 

jurisprudência, apresentando, pois, um fecundo campo para debate.

De mais a mais, consigna-se que a tese de cerceamento de defesa 

suscitada pelo Apelante/Autor será analisada concomitantemente ao mérito, porque com 

ele imbricada.

Feitas essas considerações iniciais, adianta-se que, após exame 

percuciente dos elementos amealhados ao caderno processual, compreende-se que o 

apelo comporta parcial provimento.

Em breves linhas, extrai-se dos autos, de forma incontroversa, que o 

Apelante/Autor foi preso temporariamente em 29.04.2008, em razão do suposto 

envolvimento em práticas delitivas. Sua fotografia, informações relativas à operação 

levada a efeito pela Polícia Civil, a prisão dos supostos envolvidos, o hipotético 

enquadramento das condutas criminosas na legislação penal e as possíveis 

providências ulteriores, foram veiculadas em reportagem televisiva (na qual houve 

filmagem de parte da ação policial e, inclusive, do próprio Apelante/Autor) e no sítio 
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eletrônico "www.clickrbs.com.br", pertencente à Apelada/Ré, conforme gravação contida 

no CD de fl. 92. O texto e a foto permanecem acessíveis até os dias hodiernos, o que 

esta própria magistrada verificou mediante consulta pelo nome e prenome do 

Apelante/Autor no instrumento de pesquisa do Google (quanto ao vídeo, acredita-se que 

foi removido da publicação porque inviável a visualização, em razão de a página não ser 

encontrada).

Sobre o conteúdo veiculado no website da Apelada/Ré, o qual se 

pretende a exclusão, em que pesem as alegações do Apelante/Autor no sentido de que 

não seria condizente com a realidade – porque teria havido omissões propositais no 

texto e, assim, sido vilipendiado seu direito à imagem e à honra, extrapolando o veículo 

midiático o direito/dever de informação –, constata-se que a matéria cingiu-se à narrativa 

jornalística, não se podendo dizer que houve animus injuriandi vel diffamandi, lacunas ou 

excessos característicos de abordagem sensacionalista ou com propósitos escusos.

De fato, não foram informados pormenores como a modalidade e o tempo 

da prisão e foi consignado que os investigados "vão responder" pelos hipotéticos crimes. 

Entretanto, não se pode dizer que isso subverteu a veracidade ou visou prejudicar as 

pessoas referidas, compreendendo-se que mesmo que se mencionassem os detalhes 

reivindicados pelo Apelante/Autor, não se esmaeceria o cerne da matéria – prisão pelo 

cometimento de supostos crimes –, bem como que isso não configurou "juízo de valor" 

do corpo editorial, mas meramente prospecto a respeito dos desdobramentos do caso 

(com expressa alusão, por várias vezes ao longo do texto, de que as informações eram 

provenientes da Polícia Civil). Não há qualquer conotação pejorativa, atribuição certa de 

autoria ou culpabilidade, não tendo sido tecidos comentários/considerações ofensivos ou 

depreciativos à imagem e à honra de qualquer dos indivíduos.

Giza-se ainda que, àquele tempo, havia interesse público na veiculação 

da reportagem, uma vez que se tratava do possível desmantelamento de associação 

criminosa, em tese, atuante em vários Estados da federação, conferindo a Apelada/Ré 

publicidade à atuação policial no combate à criminalidade e à aplicação da legislação 

penal e processual penal. A divulgação pela mídia foi contemporânea à ocorrência dos 

fatos (note-se que não se está dizendo que a postura da imprensa no noticiário criminal 

teria sido neutra ou despretensiosa, porquanto, apesar de ser estandarte de valores 
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democráticos extremamente importantes, seria ingênuo pressupor que atuou insuflada 

pelo puro compromisso social de repressão ao crime).

De mais a mais, a ilustração da notícia com a fotografia do 

Apelante/Autor, per si, não descaracteriza o caráter informativo da publicação, até 

porque indentificada a pessoa que efetivamente foi presa.

Ainda, a utilização da imagem, além de não ter sido de forma degradante 

ou desrespeitosa, não teve propriamente escopo comercial/econômico, de modo que 

inaplicável ao caso a Sumula 403 do STJ (Independe de prova do prejuízo a indenização pela 

publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais).

A fidedignidade da essência da matéria não foi minimamente contestada 

e, nesse passo, deveras, a priori, não foi a notícia propriamente dita que teria gerado 

repercussão negativa na vida do Apelante/Autor, mas sim, os fatos delituosos dos quais, 

hipoteticamente, ele teria participado, não sendo possível atribuir à Apelada/Ré, veículo 

integrante da imprensa, responsabilidade por difundir informação verídica, que, naquele 

momento, era atual e transcendia os interesses individuais.

É certo que o jornalismo sério atua cum granis salis e que, por vezes, é 

tênue a linha que separa o exercício regular da liberdade de imprensa da violação de 

direitos da personalidade, constituindo, ainda, questão extremamente delicada aferir até 

que ponto o direito à informação, à comunicação e à expressão pode sobrepujar outros 

caros direitos fundamentais.

Como é cediço, pelo princípio da unidade da Constituição, inexiste 

hierarquia jurídica ou formal entre normas constitucionais. Embora haja doutrinadores 

que reconheçam a existência de hierarquia axiológica ou material, pela qual algumas 

normas possuiriam maior peso abstrato, ainda assim, não se pode olvidar que a Carta 

Constitucional "não admite que a lei possa estabelecer uma regra abstrata e permanente 

de preferência de um direito fundamental sobre outro", de modo que, nesses casos, "a 

solução de episódios de conflito deverá ser sempre apurada diante do caso concreto e a 

partir do teste da proporcionalidade" (STF – ADI 4815, Rela. Min. Cármen Lúcia, 

Tribunal Pleno. Data do julgamento: 10.6.2015).

Conforme Robert Alexy, não obstante, de modo geral, ser "impossível 

uma ordenação dos valores ou princípios que, em todos os casos e de forma 
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intersubjetivamente cogente, defina a decisão no âmbito dos direitos fundamentais":

[...] A impossibilidade de uma tal ordenação “rígida” não implica a impossibilidade 
de uma ordenação “flexível” e, sobretudo, não diz nada contra o conceito de 
sopesamento. Ordenações flexíveis podem surgir de duas formas: (1) por meio de 
preferências prima facie em favor de um determinado princípio ou valor; e (2) por meio de 
uma rede de decisões concretas sobre preferências. Uma ordenação flexível dos valores 
constitucionalmente relevantes por meio de preferências prima facie é obtida, por 
exemplo, quando se pressupõe uma carga argumentativa em favor da liberdade individual, 
ou da igualdade, ou de interesses coletivos. Uma ordenação flexível por meio de uma rede 
de decisões concretas sobre preferências é obtida por meio da jurisprudência do Tribunal 
Constitucional Federal. Ambas estão intimamente ligadas ao conceito de sopesamento 
[...]. (Teoria dos Direitos Fundamentais, 2ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 
162/163). (g.n.).

Em se tratando do conflito entre liberdade da informação, comunicação, 

expressão e direitos da personalidade, percebe-se, com destaque à jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que se abraça a tese de 

que "há um sobrevalor tutelado pela Constituição quando está em jogo a liberdade de 

imprensa, não só como direito individual, mas até como um direito marcante do próprio 

processo democrático" (STF – Reclamação n. 18746. Rel. Min. Gilmar Mendes. Data do 

julgamento: 03.10.2014).

Vê-se consolidada pois, a orientação de que a liberdade de imprensa é 

ampla, mas não é absoluta/irrestrita, encontrando limitações como: "(I) o compromisso 

ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da 

personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e 

à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, 

injuriar ou caluniar a pessoa" (STJ – REsp 801.109/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul 

Araújo. Data do julgamento: 12.06.2012).

Colhe-se da doutrina:

Imprensa, atualmente, não significa apenas meio de difusão de informação 
impressa, vale dizer, aquela realizada na forma impressa, mediante impressão, como 
verbi gratia, no caso de jornais, periódicos e revistas. Abrange a palavra imprensa os 
meios de comunicação ou informação, tais como jornais, periódicos, revistas, 
televisão, rádio e Internet. Afirmar-se que a imprensa é livre significa dizer que, em 
consonância com o texto constitucional, há liberdade de comunicação em especial 
quando efetuada por profissionais aptos à prática dessa atividade. A liberdade de 
expressão e informação, embora seja um direito fundamental, compreendido na 
própria essência de uma sociedade democrática, não é ilimitada. Na realidade, seus 
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limites são o direito à honra, à vida privada, à intimidade e à imagem, considerados 
como direitos da personalidade e também alçados à categoria de direitos 
fundamentais na Constituição Federal. Destarte, na hipótese de colisão, confronto entre 
esses direitos fundamentais, indaga-se qual deles deve prevalecer. Com efeito, nem todos 
os acontecimentos, críticas, opiniões podem ser difundidos, sem critério, pelos meios de 
comunicação. Se a imprensa divulga informação denegrindo a honra de uma pessoa, 
violando o direito à intimidade e à vida privada de alguém, ou ainda infringindo o direito à 
imagem, estará abusando do direito de informar, extrapolando seu direito fundamental 
consistente da liberdade de expressão e informação e, como consequência, poderá sofrer 
sanções civis e penais, estas fundadas em penas privativas de liberdade para o 
responsável e aquelas consistentes na fixação de indenização, a título de reparação, dos 
danos sofridos. (DONNINI, Oduvaldo; DONNINI, Rogério Ferraz. Imprensa livre, dano 
moral, dano à imagem e sua quantificação à luz do novo Código Civil. São Paulo: Método, 
2002, p. 53/54). (g.n.).

Especificamente no caso de divulgação de hipotético fato delituoso pela 

imprensa, respeitadas tais balizas, não haveria ilicitude, porquanto "embora não se 

permitam leviandades por parte do jornalista, também não são exigidas verdades 

absolutas, provadas previamente em sede de investigações no âmbito administrativo, 

policial ou judicial" (STJ - REsp n. 1.334.097/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão. Data do julgamento: 28.05.2013). 

É a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"É importante ressaltar que a liberdade de informação tem duas vertentes. Divide-
se em direito de informar e direito de ser informado. O direito é informar é dos órgãos de 
imprensa, direito esse que está também contemplado no art. 220 e §1º da Constituição. O 
direito à informação (ou de ser informado) é do cidadão, um direito difuso de que são 
titulares todos os destinatários da informação. Por isso quem informa tem compromisso 
com a verdade. O recebedor da informação (o cidadão) necessita do fato objetivamente 
ocorrido para estabelecer a sua cognição pessoal e para que possa elaborar a sua 
percepção sobre o mesmo fato, de modo a formar sua convicção sem qualquer 
interferêncIa (Grandinetti, ob. cit., p.  25) (...) Resulta do exposto que a Liberdade de 
Informação, nas suas duas vias – direito de informar e direito de ser informado -, não é 
plena, absoluta, irrestrita. A sua primeira limitação é a verdade. E a verdade é como um 
manto sem costura, não tem adjetivos. Quem informa tem primeiramente compromisso 
com os fatos tal como ocorreram, compromisso com o fato e não com a sua versão. (...) 
Não é demais lembrar que dois são os componentes da liberdade de informação 
jornalística: o direito de livre pesquisa e divulgação e o direito da coletividade de receber 
notícias que correspondam a uma realidade fática. Os órgãos de comunicação, é 
verdade, não estão obrigados a apurar, em todos os casos, a veracidade dos fatos 
antes de torná-los públicos. Se tal fosse exigido, a coletividade ficaria privada do 
direito à informação, que deve ser contemporânea às ocorrências, sob pena de 
tornar-se caduca e desatualizada, perdendo a sua finalidade. Forçoso reconhecer, 
entretanto, que, por estar o direito de livre pesquisa e publicidade 
constitucionalmente condicionado à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, 
da honra e da imagem, sempre que o primeiro extrapolar os seus limites, quer por 
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sensacionalismo, quer por falta de cuidado, surgirá o dever de indenizar" 
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Curso de Responsabilidade Civil. 8 ed. São Paulo: Editora 
Atlas, 2009, p. 109/113) (Apelação Cível n. 772390, 20100112151953APC, 6ª Turma 
Cível, Rela. Desa. Vera Andrighi. Data do julgamento: 19.03.2014). (g.n.).

Com ótica convergente, Oduvaldo Donnini e Rogério Donnini:

A publicação de fotografia de suspeito pela prática de crime em jornal ou 
periódico, bem como a veiculação pela televisão da imagem de uma pessoa como 
provável infrator, sem que essa simples suspeita se concretize, possibilita ao ofendido 
pleitear uma indenização por dano à imagem, além dos danos morais e materiais, estes 
últimos, se comprovados. Por outro lado, cumprindo seu dever de informar, não se 
pode esperar da sua imprensa uma precaução excessiva na divulgação dos fatos, 
haja vista que a rapidez na difusão da notícia não permite, em regra, ao jornalista a 
comprovação dos acontecimentos. De registrar-se que a imprensa tem sido, ao 
longo das últimas décadas, fundamental para a apuração de fatos criminosos, 
prática relegada praticamente ao abandono pelas autoridades policiais. A imprensa 
denominada investigativa vem apontando os desmandos administrativos e os 
ilícitos civis e penais de membros dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
bem como de empresários e demais integrantes da sociedade, de forma bastante 
eficiente e até mesmo surpreendente, diante da inércia daqueles que legalmente 
deveriam exercer esse mister. 

Além dessa atividade, que, teoricamente, não seria da imprensa, tem ela 
divulgado fatos e imagens com  a finalidade de prevenir, informar e divulgar 
situações de perigo como, por exemplo, a fotografia de um grupo de delinquentes 
que pratica infrações penais numa determinada localidade. Tem sido comum o pedido 
feito por autoridade policial nesse sentido, para alertar a população de uma dada 
localidade. Se, eventualmente, uma das pessoas que integra esse grupo não é criminosa, 
não lhe cabe qualquer indenização do jornal pelo dano à sua imagem, na medida em que 
este apenas atendeu aos anseios da polícia e da sociedade. No caso de dano, caberia ao 
Estado figurar no polo passivo da relação jurídica processual, e não a empresa 
jornalística. (DONNINI, Oduvaldo; DONNINI, Rogério Ferraz. Imprensa livre, dano moral, 
dano à imagem e sua quantificação à luz do novo Código Civil. São Paulo: Método, 2002 
p. 67/68). (g.n.).

Nesse sentido, a jurisprudência:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. CAPITÃO DO CORPO DE BOMBEIROS QUE 
ALEGA TER SOFRIDO OFENSA À HONRA EM REPORTAGENS VEICULADAS POR 
JORNAL DA REGIÃO SUL. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LIBERDADE DE 
INFORMAÇÃO. CONTEÚDOS QUE VISAVAM APENAS NOTICIAR A EXISTÊNCIA DE 
INQUÉRITO E PROCESSO CRIMINAL INSTAURADOS CONTRA O REFERIDO 
MILITAR. VEDAÇÃO À IMPOSIÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. EXEGESE DO ART. 5º, 
INCISO IX, DA CF/1988. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.   Há, na Carta 
Magna, mecanismos que garantem a liberdade de imprensa (art. 5º, incisos IV e IX). 
Porém, é igualmente assegurado o direito à indenização por dano moral que possa 
resultar do excesso da liberdade de expressão, pois o seu art. 5º, inciso X, é claro ao 
determinar que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
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pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação".   Pelo teor das transcrições das reportagens do periódico, não logra-se 
colher qualquer intuito de denegrir a imagem do demandante-apelante, senão conteúdos 
com objetivo de informar aos leitores sobre a investigação e o processo criminal que 
apurava a prática de delito cometido pelo militar. E, pelo que consta, respectivos autos não 
estavam em segredo de justiça. Outrossim, verificou-se que as reportagens não teceram 
comentários desabonadores contra o capitão, tão somente esclareceram acerca da 
situação que o envolvia. APELO NÃO PROVIDO. (TJSC - Apelação Cível n. 
0008994-79.2011.8.24.0004. Quarta Câmara de Direito Civil. Rel. Des. Gilberto Gomes de 
Oliveira. Data do julgamento: 20.04.2017).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA 
OFENSIVA. LEI DE IMPRENSA (LEI 5.250/67). ADPF N. 130/DF. EFEITO VINCULANTE. 
OBSERVÂNCIA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO (CF, ARTS. 5º, IV, IX 
E XIV, E 220, CAPUT, §§ 1º E 2º). CRÍTICA JORNALÍSTICA. OFENSAS À IMAGEM E À 
HONRA DE MAGISTRADO (CF, ART. 5º, V E X). ABUSO DO EXERCÍCIO DA 
LIBERDADE DE IMPRENSA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. [...] 4. O 
direito à imagem, de consagração constitucional (art. 5º, X), é de uso restrito, somente 
sendo possível sua utilização por terceiro quando expressamente autorizado e nos limites 
da finalidade e das condições contratadas. 5. A princípio, a simples utilização de imagem 
da pessoa, sem seu consentimento, gera o direito ao ressarcimento das perdas e danos, 
independentemente de prova do prejuízo (Súmula 403/STJ), exceto quando necessária à 
administração da justiça ou à manutenção da ordem pública (CC/2002, art. 20). 6. 
Tratando-se de imagem de multidão, de pessoa famosa ou ocupante de cargo público, 
deve ser ponderado se, dadas as circunstâncias, a exposição da imagem é ofensiva à 
privacidade ou à intimidade do retratado, o que poderia ensejar algum dano patrimonial ou 
extrapatrimonial. Há, nessas hipóteses, em regra, presunção de consentimento do uso da 
imagem, desde que preservada a vida privada. 7. Em se tratando de pessoa ocupante de 
cargo público, de notória importância social, como o é o de magistrado, fica mais restrito o 
âmbito de reconhecimento do dano à imagem e sua extensão, mormente quando utilizada 
a fotografia para ilustrar matéria jornalística pertinente, sem invasão da vida privada do 
retratado. 8. Com base nessas considerações, conclui-se que a utilização de fotografia do 
magistrado adequadamente trajado, em seu ambiente de trabalho, dentro da Corte 
Estadual onde exerce a função judicante, serviu apenas para ilustrar a matéria jornalística, 
não constituindo, per se, violação ao direito de preservação de sua imagem ou de sua vida 
íntima e privada. Não há, portanto, causa para indenização por danos patrimoniais ou 
morais à imagem. 9. Por sua vez, a liberdade de expressão, compreendendo a 
informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas 
limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o 
compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos 
da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade 
e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, 
injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi). 10. Assim, em princípio, 
não caracteriza hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria 
jornalística que narre fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões 
severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se trate de figuras públicas que 
exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e 
crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública 
desenvolvida pela pessoa noticiada. Nessas hipóteses, principalmente, a liberdade de 
expressão é prevalente, atraindo verdadeira excludente anímica, a afastar o intuito doloso 
de ofender a honra da pessoa a que se refere a reportagem. Nesse sentido, precedentes 
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do egrégio Supremo Tribunal Federal: ADPF 130/DF, de relatoria do Ministro CARLOS 
BRITTO; AgRg no AI 690.841/SP, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO. 11. A 
análise relativa à ocorrência de abuso no exercício da liberdade de expressão jornalística 
a ensejar reparação civil por dano moral a direitos da personalidade depende do exame de 
cada caso concreto, máxime quando atingida pessoa investida de autoridade pública, 
pois, em tese, sopesados os valores em conflito, mostra-se recomendável que se dê 
prevalência à liberdade de informação e de crítica, como preço que se paga por viver num 
Estado Democrático. 12. Na espécie, embora não se possa duvidar do sofrimento 
experimentado pelo recorrido, a revelar a presença de dano moral, este não se 
mostra indenizável, por não estar caracterizado o abuso ofensivo na crítica exercida 
pela recorrente no exercício da liberdade de expressão jornalística, o que afasta o 
dever de indenização. Trata-se de dano moral não indenizável, dadas as 
circunstâncias do caso, por força daquela "imperiosa cláusula de modicidade" 
subjacente a que alude a eg. Suprema Corte no julgamento da ADPF 130/DF. 13. 
Recurso especial a que se dá provimento, julgando-se improcedentes os pedidos 
formulados na inicial. (STJ – REsp 801.109/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo. Data 
do julgamento: 12.06.2012). (g.n.).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO 
CONDENATÓRIA - DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE EXPERIMENTADOS EM 
VIRTUDE DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - DIREITO DE INFORMAÇÃO - EXCESSO NÃO 
CONFIGURADO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. 
INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Indenização por danos morais em razão de matéria 
jornalística. 1.1. Consoante cediço nesta Corte, inexiste ofensa à honra e imagem dos 
cidadãos quando, no exercício do direito fundamental de liberdade de imprensa, há 
divulgação de informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito, mormente 
quando exercida em atividade investigativa e consubstanciar interesse público. 
Precedentes. 1.2. Incide a Súmula 83/STJ, ante a consonância entre a jurisprudência 
desta Corte e a conclusão esposada pelo acórdão estadual assinalando que, no caso 
concreto, a reportagem veiculada pela imprensa apenas relatou os fatos, conforme 
interesse público e, "como se nota, a notícia faz uso de vocábulos que, em última 
análise, demonstram a exclusiva intenção de informar sobre a existência da referida 
investigação, sem, todavia, apresentar qualquer juízo de valor sobre o mérito da 
apuração e, muito menos, sobre a vida privada e a reputação profissional do 
recorrente." Necessária a incursão no acervo fático probatório dos autos para suplantar 
tal cognição. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg 
no AREsp 224.122/ES, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi. Data do julgamento: 
18.02.2016).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO OFENSIVO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA EXERCIDA DE MODO 
REGULAR, SEM ABUSOS OU EXCESSOS. 1. Discussão acerca da potencialidade 
ofensiva de matéria publicada em jornal de grande circulação, que aponta possível 
envolvimento ilícito de magistrado com ex-deputado ligado ao desabamento do edifício 
Palace II, no Rio de Janeiro. [...] 4. A liberdade de informação deve estar atenta ao dever 
de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar 
a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é 
relevante para o convívio em sociedade. 5. A honra e imagem dos cidadãos não são 
violados quando se divulgam informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito e 
que, além disso, são do interesse público. 6. O veículo de comunicação exime-se de 
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culpa quando busca fontes fidedignas, quando exerce atividade investigativa, ouve 
as diversas partes interessadas e afasta quaisquer dúvidas sérias quanto à 
veracidade do que divulgará. 7. Ainda que posteriormente o magistrado tenha sido 
absolvido das acusações, o fato é que, conforme apontado na sentença de 
primeiro grau, quando a reportagem foi veiculada, as investigações 
mencionadas estavam em andamento. 8. A diligência que se deve exigir da imprensa, 
de verificar a informação antes de divulgá-la, não pode chegar ao ponto de que notícias 
não possam ser veiculadas até que haja certeza plena e absoluta da sua veracidade. O 
processo de divulgação de informações satisfaz verdadeiro interesse público, devendo ser 
célere e eficaz, razão pela qual não se coaduna com rigorismos próprios de um 
procedimento judicial, no qual se exige cognição plena e exauriente acerca dos fatos 
analisados. 9. Não houve, por conseguinte, ilicitude na conduta da recorrente, tendo 
o acórdão recorrido violado os arts. 186 e 927 do CC/02 quando a condenou ao 
pagamento de compensação por danos morais ao magistrado. 10. Recurso especial 
de YARA DIAS DA CRUZ MACEDO E OUTRAS não conhecido. 11. Recurso especial da 
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A provido. 12. Recurso especial de 
ALEXANDER DOS SANTOS MACEDO julgado prejudicado. (STJ - REsp 1297567/RJ, 
Terceira Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi. Data do julgamento: de 23.04.2013).

No caso em exame, sem dificuldades, vislumbra-se que os fatos não 

foram distorcidos e que o interesse foi, precipuamente, de informar os leitores. A 

divulgação estava revestida de interesse atual pela informação, de modo que, apesar 

das compreensíveis consequências danosas da difusão da notícia para a reputação do 

Apelante/Autor, inexiste ato ilícito e, como consectário, dever de indenizar por parte da 

Apelada/Ré.

Solução diversa, na linha do que vêm entendendo o Tribunal da Cidadania 

e a Suprema Corte (posição com a qual se comunga), implicaria injustificável 

cerceamento da liberdade de informação, expressão e comunicação, máxime porque 

não se está em contexto de ilicitude da publicação (conteúdo inverossímil ou ultrajante).

Nessa senda, sem muitas delongas, inarredável rechaçar a alegação de 

cerceamento de defesa, uma vez que inócua a pretensão do Apelante/Autor de 

produção de provas relativamente aos danos experimentados e ao nexo de causalidade 

deles com a conduta da Apelada/Ré, já que ausente o pressuposto essencial da 

responsabilidade civil correspondente ao ato ilícito (arts. 186 e 187 do Código Civil).

Decidiu com acerto, portanto, a magistrada sentenciante quando 

entendeu indevida qualquer reparação por eventuais prejuízos suportados pelo 

Apelante/Autor.

Sobre a manutenção ou exclusão da matéria do sítio eletrônico, porém, 
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imprescindíveis maiores digressões a respeito dos meandros da casuística e da tensão 

verificada entre os direitos fundamentais relativos à inviolabilidade da honra e da 

imagem (art. 5º, X, da CF/88) e à liberdade de expressão, informação e comunicação 

(art. 5º, IV, IX, XIV, e art. 220, §§ 1º e 2º, da CF/88).

No que pertine às minúcias do caso concreto, necessário sublinhar que o 

Apelante/Autor possuía 20 (vinte) anos de idade quando foi preso e que, por ocasião do 

ajuizamento da presente ação, haviam decorrido cerca de 3 (três) anos e 4 (quatro) 

meses desde a prisão e publicação da matéria no website. Até os dias atuais, 

decorreram mais de 9 (nove) anos.

A. C. afirma que não foi processado criminalmente pelos fatos e estar 

sofrendo, durante todo esse tempo em que a matéria está disponível na rede mundial de 

computadores, inúmeros prejuízos. Mais precisamente, aduz que foi demitido do seu 

emprego e que não conseguiu se reposicionar no mercado de trabalho formal, porque os 

empregadores acabam realizando pesquisas, via internet. Destaca que a página da 

Apelada/Ré é passível de ser encontrada mediante simples pesquisa do seu nome no 

Google, sendo que de imediato aparece a sua fotografia,  com bastante nitidez, tornando 

indubitável a identidade.

Ademais, importante o registro de que, nesse interregno (desde antes do 

ajuizamento da ação reparatória até a fase recursal), esteve tramitando perante a 1ª 

Vara Criminal da Comarca de Rio Verde, Estado de Goiás, o Inquérito Policial               

n. 156095-63.2010.8.09.0137 (201001560951), no qual A. C. figura como investigado 

pelos crimes de estelionato (art. 171 do CP) receptação (art. 180 do CP) e quadrilha ou 

bando (art. 288 do CP), consoante documentação acostada pelo Apelante/Autor         

(fls. 88/91) e pela Apelada/Ré (fls. 132/137, 151/153, 158/160).

Em consulta ao aludido procedimento investigativo, realizada através do 

sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás, verificou-se que, em 17.11.2016,  a 

pedido do Ministério Público, foi declarada extinta a punibilidade de todos os 

investigados relativamente a todos os delitos apurados, em razão da ocorrência de 

prescrição. Ou seja, o desfecho, na esfera criminal, foi de arquivamento do caderno 

apuratório pela Autoridade Judiciária.

Desenhado esse cenário, necessária pois, uma solução ao conflito 



                                                         

17

     Gabinete Desembargadora Substituta Bettina Maria Maresch de Moura

estabelecido entre os direitos fundamentais em comento. E esta deve ser buscada, 

consoante a orientação corrente, mediante a utilização da ponderação (Abwägung). A 

despeito das infindáveis críticas, a concepção tem inegáveis méritos, sobretudo pelos 

modelos e fórmulas que prestigiam a racionalidade exigida pela segurança jurídica. Tal 

critério é reiteradamente adotado no âmbito do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20 E 21 DA LEI N. 
10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. 
REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. MÉRITO: APARENTE CONFLITO ENTRE 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE INFORMAÇÃO, 
ARTÍSTICA E CULTURAL, INDEPENDENTE DE CENSURA OU AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 
(ART. 5º INCS. IV, IX, XIV; 220, §§ 1º E 2º) E INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, VIDA 
PRIVADA, HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS (ART. 5º, INC. X). ADOÇÃO DE 
CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO DE CENSURA (ESTATAL OU PARTICULAR). 
GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INDENIZAÇÃO E DE DIREITO DE RESPOSTA. 
AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À 
CONSTITUIÇÃO AOS ARTS. 20 E 21 DO CÓDIGO CIVIL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 
1. A Associação Nacional dos Editores de Livros - Anel congrega a classe dos editores, 
considerados, para fins estatutários, a pessoa natural ou jurídica à qual se atribui o direito 
de reprodução de obra literária, artística ou científica, podendo publicá-la e divulgá-la. A 
correlação entre o conteúdo da norma impugnada e os objetivos da Autora preenche o 
requisito de pertinência temática e a presença de seus associados em nove Estados da 
Federação comprova sua representação nacional, nos termos da jurisprudência deste 
Supremo Tribunal. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O objeto da presente ação 
restringe-se à interpretação dos arts. 20 e 21 do Código Civil relativas à divulgação de 
escritos, à transmissão da palavra, à produção, publicação, exposição ou utilização da 
imagem de pessoa biografada. 3. A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O 
exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou por 
particular. 4. O direito de informação, constitucionalmente garantido, contém a liberdade 
de informar, de se informar e de ser informado. O primeiro refere-se à formação da opinião 
pública, considerado cada qual dos cidadãos que pode receber livremente dados sobre 
assuntos de interesse da coletividade e sobre as pessoas cujas ações, público-estatais ou 
público-sociais, interferem em sua esfera do acervo do direito de saber, de aprender sobre 
temas relacionados a suas legítimas cogitações. 5. Biografia é história. A vida não se 
desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. 6. Autorização prévia para 
biografia constitui censura prévia particular. O recolhimento de obras é censura judicial, a 
substituir a administrativa. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se segundo o direito, 
não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta 
devem ser exercidos nos termos da lei. 7. A liberdade é constitucionalmente garantida, 
não se podendo anular por outra norma constitucional (inc. IV do art. 60), menos ainda por 
norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar 
e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o da inviolabilidade do 
direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. 8. Para a coexistência das 
normas constitucionais dos incs. IV, IX e X do art. 5º, há de se acolher o 
balanceamento de direitos, conjugando-se o direito às liberdades com a 
inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa 
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biografada e daqueles que pretendem elaborar as biografias. 9. Ação direta julgada 
procedente para dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código 
Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à 
liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, 
declarar inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas 
literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária autorização de pessoas 
retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou 
ausentes). (ADI 4815, Rela. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno. Data do julgamento: 
10.6.2015) (g.n.).

“Ação direta de inconstitucionalidade. §1º do art. 28 da Lei n. 12.663/2012 (“Lei 
Geral da Copa”). Violação da liberdade de expressão. Inexistência. Aplicação do 
princípio da proporcionalidade. Juízo de ponderação do legislador para limitar 
manifestações que tenderiam a gerar maiores conflitos e atentar contra a segurança dos 
participantes de evento de grande porte. Medida cautelar indeferida. Ação julgada 
improcedente” (ADI n. 5.136-MC/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 
30.10.2014) (g.n.).

No direito constitucional, é inquestionável a importância do direito 

comparado para a compreensão dos direitos fundamentais. Especificamente no que toca 

à resolução de casos em que há colidência entre direitos fundamentais, sobreleva a 

contribuição do direito alemão, pelo aprofundamento dos estudos acerca da ponderação 

e pelo desenvolvimento de várias categorias e elementos hábeis a viabilizar, na situação 

concreta, a presunção em favor de um (ou alguns) dos direitos conflitantes.

Suporte dogmático para a técnica é encontrado, destacadamente, na 

doutrina de Robert Alexy que, valendo-se de casos apreciados pelo Tribunal 

Constitucional alemão (um deles, aliás, que guarda muitos pontos em comum com o que 

ora se analisa), explana a "máxima da proporcionalidade":

[...] Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo é proibido 
de acordo com um princípio e, de acordo com outro, permitido –, um dos princípios terá 
que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado 
inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, o 
que ocorre é que um dos princípios tem precedência em face do outro sob determinadas 
condições. Sob outras condições a questão da precedência pode ser resolvida de forma 
oposta. Isso é o que se quer dizer quando se afirma que, nos casos concretos, os 
princípios têm pesos diferentes e que os princípios com o maior peso têm precedência. 
Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, enquanto as colisões entre 
princípios – visto que só princípios válidos podem colidir – ocorrem, para além dessa 
dimensão, na dimensão do peso. Exemplos de colisões entre princípios podem ser 
encontrados nos numerosos sopesamentos de interesses feitos pelo Tribunal 
Constitucional Federal. Aqui serão utilizadas duas decisões: a decisão sobre a 
incapacidade para participar de audiência processual e a decisão do caso Lebach. [...]

No caso sobre a incapacidade para participar de audiência processual tratava-se 
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da admissibilidade de realização de uma audiência com a presença de uma acusado que, 
devido à tensão desse tipo de procedimento, corria o risco de sofrer um derrame cerebral 
ou um infarto. O tribunal observou que nesse tipo de caso há "uma relação de tensão 
entre o dever estatal de garantir uma aplicação adequada do direito penal e o interesse do 
acusado na garantia de seus direitos constitucionalmente consagrados, para cuja proteção 
a Constituição também obriga o Estado. Essa relação de tensão não pode ser solucionada 
com base em uma precedência absoluta de um desses deveres, ou seja, nenhum desses 
deveres goza, "por si só, de prioridade". O "conflito" deve, ao contrário, ser resolvido "por 
meio de um sopesamento entre os interesses conflitantes". O objetivo desse sopesamento 
é definir qual dos interesses – que abstratamente estão no mesmo nível – tem maior peso 
no caso concreto: "Se esse sopesamento levar à conclusão de que os interesses do 
acusado, que se opõem à intervenção, têm, no caso concreto, um peso sensivelmente 
maior que os interesses em que se baseia a ação estatal, então, a intervenção estatal 
viola o princípio da proporcionalidade e, com isso, o direito fundamental do acusado que 
deriva do art. 2º, §2º, i, da Constituição". Essa situação de decisão corresponde 
exatamente à colisão entre princípios. As diferenças são de caráter terminológico. Na 
decisão não se fala em "colisão", mas de uma "situação de tesão" e de um "conflito"; e 
aquilo que colide e que é sopesado não é caracterizado como "princípio", mas como 
"dever", "direito fundamental", "pretensão" e "interesse". Mas a caracterização da situação 
decisória como uma colisão entre princípios é perfeitamente possível. Isso ocorre quando 
se fala, de um lado, do dever de garantir, na maior medida possível, a operacionalidade do 
direito penal e, de outro lado, do dever de manter incólume, na maior medida possível, a 
vida e a integridade do acusado. Esses deveres devem ser aplicados na medida das 
possibilidades fáticas e jurídicas de sua realização. Se houvesse apenas um princípio da 
operacionalidade do direito penal, a realização da audiência seria obrigatória ou, no 
mínimo, permitida. Se houvesse apenas o princípio da proteção da vida e da integridade 
física, a realização da audiência seria proibida. Portanto, se isoladamente considerados, 
ambos os princípios conduzem a uma contradição. Isso significa, por sua vez, que um 
princípio restringe as possibilidades jurídicas de realização do outro. [...] 

A solução para essa colisão consiste no estabelecimento de uma relação de 
precedência condicionada entre os princípios, com base nas circunstâncias do caso 
concreto. Levando-se em consideração o caso concreto, o estabelecimento de relações 
de precedências condicionadas consiste na fixação de condições sob as quais um 
princípio tem precedência em face do outro. Sob outras condições, é possível que a 
questão da precedência seja resolvida de forma contrária. Esse conceito de relação de 
precedência condicionada tem importância fundamental na compreensão das colisões 
entre princípios e, com isso, para a teoria dos princípios. Para poder explicá-lo com mais 
detalhes, os princípios colidentes no caso da incapacidade para participar de audiência 
processual serão chamados de P1 (direito à vida e à integridade física) e P2 
(operacionalidade do direito penal). Isoladamente considerados, P1 e P2 levariam a juízos 
concretos de dever-ser contraditórios entre si: P1 levaria a "é proibido realizar a 
audiência", e P2 a "é obrigatória a realização da audiência". Essa colisão pode ser 
resolvida ou por meio do estabelecimento de uma relação de precedência incondicionada 
ou por meio do estabelecimento de uma relação de precedência condicionada. Como 
símbolo para a relação de precedência deve ser usado o sinal P. Para as condições sob 
as quais um princípio tem precedência em face do outro será utilizado o sinal C. Há, 
então, quatro possibilidades de decisão do caso a partir da solução de uma colisão entre 
princípios:

(1) P1 P P2.
(2) P2 P P1.
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(3) (P1 P P2) C.
(4) (P2 P P1) C.

(1) e (2) são relações incondicionadas de precedência. É possível falar também 
em relações de precedências "abstratas" ou "absolutas". O Tribunal Constitucional Federal 
excluiu a possibilidade dessa forma de relação de precedência com a afirmação: "nenhum 
desses interesses goza, em si mesmo, de precedência sobre o outro". Essa afirmação 
vale de forma geral para as colisões entre princípios de direito constitucional. O princípio 
da dignidade humana, ao qual ainda voltarei, constitui somente à primeira vista uma 
exceção a essa ideia. Sobra, portanto, apenas a possibilidade de uma relação 
condicionada, ou, como também se pode dizer, de uma relação de precedência concreta 
ou relativa, como as indicadas sob os ns. (3) e (4). A questão decisiva é, portanto, sob 
quais condições qual princípio deve prevalecer e qual deve ceder. Nesse contexto, o 
Tribunal Constitucional Federal utiliza-se da muito difundida metáfora do peso. Em suas 
palavras, o que importa é se os "interesses do acusado no caso concreto têm 
manifestamente um peso significativamente maior que os interesses a  cuja preservação a 
atividade estatal deve servir". Esses interesses não têm um peso quantificável. Por isso, é 
necessário indagar o que se quer dizer quando se fala em "pesos". O conceito de relação 
condicionada de precedência oferece uma resposta simples. Em um caso concreto, o 
princípio P1 tem um peso maior que o princípio colidente P2 se houver razões suficientes 
para que P1 prevaleça sobre P2 sob as condições de C, presentes nesse caso concreto.

[...]
O sopesamento do Tribunal Constitucional Federal consiste, exatamente nos 

moldes acima apresentados, na alusão às condições de precedência (C) e na 
fundamentação da tese segundo a qual, sob essas condições, P1 prevalece sobre P2. A 
condição de precedência de P1 [...] encontra sua formulação mais geral no enunciado: "se 
a realização da audiência implica um risco provável e concreto à vida do acusado ou uma 
possibilidade de dano grave à sua saúde, então, a continuação do procedimento lesa seu 
direito fundamental garantido pelo art. 2º, §2º, 1, da Constituição". Esse enunciado conduz 
a um ponto importante para a teoria das relações de precedências condicionadas. Salta 
aos olhos que nela não se faz menção à precedência de um princípio, de um interesse, de 
uma pretensão, de um direito ou de um objeto semelhante; na verdade, são indicadas 
condições sob as quais se verifica uma violação a um direito fundamental. Se uma ação 
viola um direito fundamental, isso significa que, do ponto de vista dos direitos 
fundamentais, ela é proibida. A frase citada pode, por isso, ser compreendida como uma 
formulação de uma regra, nos seguintes moldes: "se uma ação preenche as condições C, 
então, do ponto de vista dos direitos fundamentais, ela é proibida".

Portanto, aquilo que aqui é denominado como "condição de precedência", e 
identificado pela letra "C", desempenha um duplo papel. No enunciado de preferência:

(3) (P1 P P2) C,
C é a condição de uma relação de precedência. Na formulação da regra:
(5) Se uma ação h preenche C, então, h é proibida sob o ponto de vista dos 

direitos fundamentais, 
C é o pressuposto do suporte fático de uma regra. Esse duplo caráter de C 

decorre necessariamente da estrutura do enunciado de preferência. Isso porque a 
precedência de P1 [...] em face dos princípios que com ele colidem sob as condições C 
significa que a consequência jurídica que resulta de P1 é aplicável se estiverem presentes 
as condições C. 

Nota de rodapé n. 42: No caso analisado, tratava-se de decidir se a consequência 
jurídica resultante do princípio P1 deveria ser realizada em toda a sua extensão ou não. 
Pode haver casos nos quais seja necessário excluir parte da consequência jurídica do 



                                                         

21

     Gabinete Desembargadora Substituta Bettina Maria Maresch de Moura

princípio prevalente. Nesse caso, P1 tem precedência em relação a P2, sob as condições 
do caso (C) apenas em relação a uma consequência jurídica limitada (R'), o que pode ser 
simbolizado por (P1 P P2) C, R'. A questão da precedência em relação a uma 
consequência jurídica limitada deve ser distinguida dos problemas da adequação e da 
necessidade, a serem analisados mais adiante, os quais dizem respeito às possibilidades 
de realização fática do princípio.

Por conseguinte, de um enunciado de preferência acerca de uma relação 
condicionada de precedência decorre uma regra, que, diante da presença da condição de 
precedência, prescreve a consequência jurídica do princípio prevalente. Nesse sentido, é 
possível formular a seguinte lei sobre a conexão entre relações de preferências 
condicionadas e regras: 

(K) Se o princípio P1 tem precedência em face do princípio P2 sob as condições 
C: (P1 P P2) C, e se do princípio P1, sob as condições C, decorre a consequência jurídica 
R, então, vale uma regra que tem C como suporte fático e R como consequência jurídica: 
C => R.

Uma formulação menos técnica seria:
(K') As condições sob as quais um princípio tem precedência em face de outro 

constituem o suporte fático de uma regra que expressa a consequência jurídica do 
princípio que tem precedência.

Essa lei, que será chamada de "lei de colisão", é um dos fundamentos da teoria 
dos princípios aqui defendida. Ela reflete a natureza dos princípios como mandamentos de 
otimização: em primeiro lugar, a inexistência de relação absoluta de precedência e, em 
segundo lugar, sua referência a ações e situações que não são quantificáveis. Ao mesmo 
tempo, constituem eles a base para a resposta a objeções que se apoiam na proximidade 
da teoria dos princípios com a teoria dos valores.

Nota de rodapé n. 44: Aqui é necessário apenas salientar que, ao estabelecer 
relações concretas de precedência, a lei de colisão conduz a uma dogmática diferenciada 
dos direitos fundamentais específicos, isto é, não a preferências e cedências 
generalizantes. Assim, nos termos dessa lei, o estabelecimento de uma restrição não é 
uma questão tudo-ou-nada, mas um problema de "afastamento do direito fundamental em 
relações individuais" (BVerfGe 28, 243 (263)).

[...]
O que foi dito até agora pode ficar ainda mais claro com o auxílio do caso Lebach. 

Nessa decisão, estava em questão a seguinte situação: a emissora de televisão ZDF 
planejava exibir um documentário "O assassinato de soldados em Lebach". Esse 
programa pretendia contar a história de um crime no qual quatro soldados da guarda de 
sentinela de um depósito de munições do Exército Alemão, perto da cidade de Lebach, 
foram mortos enquanto dormiam e armas foram roubadas com o intuito de cometer outros 
crimes. Um dos condenados como cúmplice nesse crime, que, na época prevista para a 
exibição do documentário, estava perto de ser libertado da prisão, entendia que a exibição 
do programa, no qual ele era nominalmente citado e apresentado por meio de fotos, 
violaria seu direito fundamental garantido pelos arts. 1º, §2º e 2º, §1º, da Constituição 
alemã, sobretudo porque sua ressocialização estaria ameaçada. [...]

A argumentação do Tribunal Constitucional Federal desenvolveu-se em três 
etapas, o que é de especial interesse para a teoria das condições de precedência. Na 
primeira etapa constatou-se uma "situação de tensão entre a proteção da personalidade, 
garantida pelo art. 2º, §1º, combinado com o art. 1º, §1º, da Constituição alemã, e a 
liberdade de informar por meio de radiodifusão, nos termos do art. 5º, §1º, 2". Também 
aqui o primeiro princípio será simbolizado por P1 e o segundo por P2. Isoladamente 
considerados, P1 levaria à proibição, e P2 à permissão da exibição do programa. Esse 
"conflito" – como o Tribunal Constitucional Federal costuma chamar esse tipo de colisão – 
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não é solucionado por meio da declaração de invalidade de uma das duas normas, mas 
por meio de "sopesamento", no qual nenhum dos princípios – nesse contexto, o Tribunal 
Constitucional Federal chama-os de "valores constitucionais" – pode pretender ter uma 
precedência geral". Ao contrário, é necessário "decidir qual interesse deve ceder, levando-
se em consideração a configuração típica do caso e suas circunstâncias especiais". Uma 
descrição mais inequívoca de uma colisão entre princípios dificilmente seria possível. 
Duas normas levam, se isoladamente consideradas, a resultados contraditórios entre si. 
Nenhuma delas é inválida, nenhuma tem precedência absoluta sobre outra. O que vale 
depende da forma como será decidida a precedência entre elas sob a luz do caso 
concreto. 

Nota de rodapé n. 48: Não pode haver dúvida de que o tribunal decidiu o caso por 
meio de um sopesamento de princípios. Mas é possível indagar se esse era o único 
caminho possível. E são considerações feitas pelo próprio tribunal que dão ensejo a essa 
indagação, quando ele examina se a transmissão de um programa que identificasse o 
reclamante seria adequada e necessária para os objetivos perseguidos pela emissora 
ZDF. Dentre esses objetivos estão, por exemplo, o esclarecimento da população sobre a 
eficácia das sanções penais, um efeito intimidador sobre outros possíveis criminosos e um 
"fortalecimento da moral pública e da responsabilidade social" (BVerfGe 35, 202 (243)). 
Diante disso, seria possível sustentar que o caso poderia ter sido resolvido não no nível do 
sopesamento entre valores ou princípios constitucionais, ou seja, não na terceira etapa da 
máxima da proporcionalidade [...] mas nas etapas anteriores – da adequação e da 
necessidade [...]. Mas dessa forma teria sido possível apenas excluir a identificação 
nominal do reclamante e a exposição da sua imagem. No entanto, como o tribunal 
pressupõe que o reclamante teria seus direitos violados mesmo sem sua identificação 
nominal e sem a exposição de sua imagem (BVerfGE 35, 202 (243)), a decisão na terceira 
etapa da máxima da proporcionalidade era inafastável. Somente se o tribunal não tivesse 
partido dessa premissa é que seria possível solucionar o caso apenas com o auxílio das 
máximas da adequação e da necessidade.

É necessário notar, neste ponto, que à já mencionada variedade de formas de se 
denominar os objetos do sopesamento deverá ser acrescentada mais uma, a dos "valores 
constitucionais".

Depois da constatação de uma colisão entre princípios cujos valores abstratos 
estão no mesmo nível, o Tribunal Constitucional Federal, em um segundo passo, sustenta 
uma precedência geral da liberdade de informar (P2) no caso de uma "informação atual 
sobre atos criminosos" (C1), ou seja, (P2 P P1) C1. Essa relação de precedência é 
interessante, porque nela se sustenta apenas uma precedência geral ou básica. Isso 
significa que nem toda informação atual é permitida. A condição de precedência e, com 
isso, o suporte fático da regra que corresponde ao enunciado de preferência segundo a lei 
de colisão incluem uma cláusula ceteris paribus, a qual permite o estabelecimento de 
exceções.

A decisão ocorre na terceira etapa. Nela, o tribunal constata que, no caso da 
repetição do noticiário televisivo sobre um grave crime, não mais revestido de um 
interesse atual pela informação", que "coloca em risco a ressocialização do autor" (C2), a 
proteção da personalidade (P1) tem precedência sobre a liberdade de informar (P2), o 
que, no caso em questão, significa a proibição da veiculação da notícia. Nesse sentido, 
vale o enunciado de preferência (P1 P P2) C2. C2 é composto por quatro condições 
(repetição/ausência de interesse atual pela informação/grave crime/risco à 
ressocialização). A regra C2 => R, que corresponde ao enunciado de preferência, é uma 
regra com quatro atributos de suporte fático com a seguinte estrutura: (6) T1 e T2 e T3 e 
T4 => R. Ou seja: uma notícia repetida (T1), não revestida de interesse atual pela 
informação (T2), sobre um grave crime (T3), e que põe em risco a ressocialização do 
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autor (T4), é proibida do ponto de vista dos direitos fundamentais.
Anteriormente foram designadas como normas de direitos fundamentais tanto as 

estabelecidas diretamente pela Constituição quanto as normas atribuídas. Uma norma de 
direito fundamental atribuída é uma norma para cuja atribuição é possível uma correta 
fundamentação referida a direitos fundamentais. Se é possível uma correta 
fundamentação referida a direitos fundamentais para a norma que se acaba de apresentar 
- algo que aqui se pressupõe -, então ela é uma norma de direito fundamental. Ao mesmo 
tempo ela é uma regra, à qual se podem subsumir os elementos do caso concreto, como 
se fosse uma norma positiva. Foi o que aconteceu no caso Lebach.  Diante disso, pode-se 
afirmar: como resultado de todo sopesamento que seja correto do ponto de vista dos 
direitos fundamentais pode ser formulada uma norma de direito fundamental atribuída, que 
tem estrutura de uma regra e à qual o caso pode ser subsumido. Nesse sentido, mesmo 
que todas as normas de direitos fundamentais diretamente estabelecidas tivessem a 
estrutura de princípios – o que, como ainda será demonstrado, não ocorre -, ainda assim 
haveria normas de direitos fundamentais com a estrutura de princípios e normas de 
direitos fundamentais com a estrutura de regras. Essas últimas considerações conduzem 
à aplicação da teoria dos princípios à teoria das normas de direitos fundamentais.

[...]
Já se deu a entender que há uma conexão entre a teoria dos princípios e a 

máxima da proporcionalidade. Essa conexão não poderia ser mais estreita: a natureza dos 
princípios implica a máxima da proporcionalidade, e essa implica aquela. Afirmar que a 
natureza dos princípios implica a máxima da proporcionalidade significa que a 
proporcionalidade, com suas três máximas parciais da adequação, da necessidade 
(mandamento do meio menos gravoso) e da proporcionalidade em sentido estrito 
(mandamento do sopesamento propriamente dito), decorre logicamente da natureza dos 
princípios, ou seja, que a proporcionalidade é deduzível dessa natureza. O Tribunal 
Constitucional Federal afirmou, em formulação um pouco obscura, que a máxima da 
proporcionalidade decorre, "no fundo, já da própria essência dos direitos fundamentais". A 
seguir se pretende demonstrar que isso é válido de forma estrita quando as normas de 
direitos fundamentais têm o caráter de princípios.

Nota de rodapé n. 84: A máxima da proporcionalidade é com frequência 
denominada "princípio da proporcionalidade". Nesse caso, no entanto, não se trata de um 
princípio no sentido aqui empregado. A adequação, a necessidade e a proporcionalidade 
em sentido estrito não são sopesadas contra algo. Não se pode dizer que elas às vezes 
tenham precedência e às vezes não. O que se indaga é, na verdade, se as máximas 
parciais foram satisfeitas ou não, e sua não-satisfação tem como consequência uma 
ilegalidade. As três máximas parciais devem ser, portanto, consideradas como regras [...].

Princípios são mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas e 
fáticas. A máxima da proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, exigência de 
sopesamento, decorre da relativização em face das possibilidades jurídicas. Quando uma 
norma de direito fundamental com caráter de princípio colide com um princípio antagônico, 
a possibilidade jurídica para a realização dessa norma depende do princípio antagônico. 
Para se chegar a uma decisão é necessário um sopesamento nos termos da lei de 
colisão. Visto que a aplicação de princípios válidos – caso sejam aplicáveis – é obrigatória, 
e visto que para essa aplicação, nos casos de colisão, é necessário um sopesamento, o 
caráter principiológico das normas de direito fundamental implica a necessidade de um 
sopesamento quando elas colidem com princípios antagônicos. Isso significa, por sua vez, 
que a máxima da proporcionalidade em sentido estrito é deduzível do caráter 
principiológico das normas de direitos fundamentais. A máxima da proporcionalidade em 
sentido estrito decorre do fato de princípios serem mandamentos de otimização em face 
das possibilidades jurídicas. Já as máximas da necessidade e da adequação decorrem da 
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natureza dos princípios como mandamentos de otimização em face das possibilidades 
fáticas.

Para demonstrar como a máxima da necessidade decorre do caráter 
principiológico dessas normas, será utilizada, aqui, a forma mais simples que um exame 
da necessidade pode ter. [...] A constelação mais simples é caracterizada pela presença 
de apenas dois princípios e dois sujeitos de direito (Estado/cidadão). Ela tem a seguinte 
estrutura: o Estado fundamenta a persecução do objetivo Z com base no princípio P1 (ou 
Z é simplesmente idêntico a P1). Há pelo menos duas medidas, M1 e M2, para realizar ou 
fomentar Z, e ambas são igualmente adequadas. M2 afeta menos intensamente que M1 – 
ou simplesmente não afeta – a realização daquilo que uma norma de direito fundamental 
com estrutura de princípio – P2 – exige. Sob essas condições, para P1 é indiferente se se 
escolhe M1 ou M2. Nesse sentido, P1 não exige que se escolha M1, em vez de M2, nem 
que se escolha M2 em vez de M1. Para P2, no entanto, a escolha entre M1 e M2 não é 
indiferente. Na qualidade de princípio, P2 exige uma otimização tanto em relação às 
possibilidades fáticas, quanto em relação às possibilidades jurídicas. No que diz respeito 
às possibilidades fáticas, P2 pode ser realizado em maior medida se se escolhe M2 em 
vez de M1. Por isso, pelo ponto de vista da otimização em relação às possibilidades 
fáticas, e sob a condição de que tanto P1 quanto P2 sejam válidos, apenas M2 é permitida 
e M1 é proibida. Esse raciocínio vale para quaisquer princípios, objetivos e medidas. 
Portanto, o exame da necessidade, que o Tribunal Constitucional Federal define como a 
exigência de que "o objetivo não possa ser igualmente realizado por meio de outra 
medida, menos gravosa ao indivíduo", decorre do caráter principiológico das normas de 
direitos fundamentais.

A inter-relação entre as possibilidades jurídicas e as possibilidades fáticas pode 
também ser esclarecida por meio da constelação mais simples acima utilizada. Se tanto 
M1 quanto M2 embaraçam a realização de P2 – o que é sempre o caso quando há motivo 
para um exame de necessidade – e M2 o faz em menor escala que M1, então M1 e M2 
não esgotam o campo das possibilidades fáticas para a realização de P2, nem mesmo se 
se parte da suposição de que M1 e M2 sejam as únicas medidas adequadas para a 
realização do objetivo Z, exigido pelo princípio P1. Do ponto de vista das possibilidades 
fáticas, uma ainda maior realização de P2 é alcançada se nem M1, nem M2 são levadas a 
cabo. O exame da necessidade permite apenas privilegiar M2 em face de M1. Que uma 
das duas alternativas tenha que ser escolhida não é, no entanto, uma questão de 
possibilidades fáticas, isto é, não é uma questão para o exame da necessidade, mas uma 
questão de possibilidades jurídicas, ou seja, uma questão de sopesamento entre P1 e P2 
(proporcionalidade em sentido estrito). É por isso que, caso até mesmo o meio menos 
gravoso afete a realização de P2, ao exame da necessidade deve se seguir sempre o 
exame da proporcionalidade em sentido estrito, isto é, a exigência de sopesamento.

Em face do que foi dito até aqui, a dedução do exame da adequação não constitui 
um problema. Se M1 não é adequada para o fomento ou a realização do objetivo Z – que 
ou é requerido por P1 ou é idêntico a ele – então, M1 não é exigida por P1. Para P1 é, 
portanto, indiferente se se adota a medida M1, ou não. Se, sob essas condições, M1 afeta 
negativamente a realização de P2, então, a adoção de M1 é vedada por P2 sob o aspecto 
da otimização em relação às possibilidades fáticas. Isso vale para quaisquer princípios, 
objetivos e medidas. Portanto, o exame da adequação também decorre do caráter 
principiológico das normas de direitos fundamentais.

A dedução acima exposta é uma fundamentação da máxima da proporcionalidade 
a partir das normas de direitos fundamentais, na medida em que tenham caráter de 
princípio. Ela pode ser chamada de "fundamentação a partir dos direitos fundamentais". 
Outras fundamentações, como aquelas que se baseiam no princípio do Estado de Direito, 
na prática jurisprudencial ou no conceito de justiça, não são por ela excluídas. Na medida 
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em que forem relevantes, são elas reforços bem-vindos à fundamentação a partir dos 
direitos fundamentais. (Teoria dos Direitos Fundamentais, 2ª ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011, p. 93/119) (g.n.).

A teoria elaborada pelo aludido jurista, por certo, não está isenta de 

problemas, tampouco livre de críticas (não se ignorando, em especial, as calcadas nas 

distorções da aplicação dos instrumentos centrais, que redundariam em "decisionismo"). 

Sem pretensão de se imiscuir no profundo e denso debate que gravita em torno de 

possíveis inconsistências dessa teoria, pelo rigor que fornece enquanto processo 

racional de argumentação e por ser iterativamente utilizada nos Tribunais brasileiros, 

compreende-se que a máxima da proporcionalidade, é instrumento útil e dela aqui se 

lançará mão.

No caso em tela, trata-se de colisão entre direitos fundamentais que, 

como dito, não possuem precedência absoluta/apriorística uns em face dos outros. A 

precedência é, pois, condicionada, levando-se em consideração as circunstâncias de 

cada situação concreta. 

A conjuntura do caso em tela é aquela delineada alhures. O ponto 

nevrálgico é saber se os interesses do Apelante/Autor, no caso concreto, "têm 

manifestamente um peso significativamente maior que os interesses a cuja preservação" 

a atividade da Apelada/Ré (veículo de imprensa) "deve servir" (op. cit., p. 97).

Prescreve a Carta Magna:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 

[...] 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
[...]
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação.

[...]  
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional; 
[...]  

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, 
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sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 
disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 
observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

Há que se convir que não mais subsiste o escopo – outrora relevante e 

justificável – na difusão da notícia relativa à operação policial e à prisão do 

Apelante/Autor, ocorridas há quase uma década. Na realidade, o teor da notícia se 

tornou obsoleto, mormente ao se considerar que o prognóstico lá traçado não se 

concretizou, isto é, o procedimento investigativo deflagrado não foi concluído pela 

ineficiência estatal e o Apelante/Autor nem sequer foi processado criminalmente pelas 

hipotéticas práticas delitivas, tendo sido fulminada pela prescrição a pretensão punitiva. 

De certo modo, portanto, o interesse da Apelada/Ré e o interesse público na veiculação 

da matéria jornalística, exauriram-se com o decurso do tempo.

De outra ponta, pelos elementos amealhados no caderno processual, é 

clarividente que a circunstância de a matéria, ilustrada com o nome e fotografia do 

Apelante/Autor, continuar disponível na rede mundial de computadores, esteja gerando, 

de forma perene, uma série de consequências extremamente perniciosas à  imagem do 

sujeito e, sabe-se, muitas vezes limitadoras de uma oportunidade. Conquanto preso 

temporariamente por suspeita de envolvimento nos fatos narrados na notícia, quedou-se 

muito distante de se reconhecer a culpabilidade do Apelante/Autor pelos crimes 

aventados na matéria jornalística, sendo certo que, por si só, o episódio da prisão já 

constitui uma mácula na trajetória, passível de estigmatizar e reverberar prejuízos por 

toda a sua existência.

Em suma, as informações narradas não são inverídicas, porém, são 

anacrônicas, já que consignado que os envolvidos "irão responder pelos crimes", mas 

passados vários anos, tal não ocorreu (e nem ocorrerá).

Ou seja, o desfecho na esfera criminal encerrou o caso e tornou 

indiscutíveis os fatos, já que foi em total benefício do Apelante/Autor, o qual não foi 

responsabilizado por qualquer prática delitiva, mas, mesmo assim, a prisão e o suposto 

cometimento de crimes continuam ecoando em sua vida, em função da ampla e 

contínua difusão dada à informação.
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Também incumbe destacar que se tratava de um jovem estudante,  do 

ramo da informática que, segundo a notícia, teria canalizado seu talento para fins 

espúrios ao supostamente se enredar em fraude eletrônica (o que, salienta-se, não foi 

comprovado), não de alguém que esteja na "vida pública", expondo-se voluntária e 

frequentemente ou exercendo algum papel nas claquetes do cenário político, artístico 

etc.

Ademais, não se está falando de fatos históricos, acobertados pelo direito 

à memória, mas de uma matéria jornalística criminal trivial/corriqueira nos meios de 

comunicação, relativa a supostos crimes, sim (que, por si sós, são revestidos de 

interesse público), mas nada que se possa dizer ser épico ou emblemático para a 

sociedade.

Nesse ponto, convém trazer à baila doutrina sobre o agora tão 

mencionado,  "direito ao esquecimento":

O tão badalado “direito ao esquecimento” surgiu na discussão sobre a 
possibilidade de impedir a divulgação de informações que, apesar de verídicas, não sejam 
contemporâneas e causem a pessoa transtornos das mais diversas ordens. É o direito de 
não ser lembrado eternamente pelo equívoco pretérito ou por situações constrangedoras 
ou vexatórias, ao ponto de a pessoa desejar que o evento seja esquecido ou que, ao 
menos, o assunto não seja reavivado por qualquer membro da sociedade. No momento, o 
principal desafio é o de encontrarmos parâmetros objetivos de adequação entre a tutela 
da intimidade e a liberdade de informação. Afinal, o direito ao esquecimento não atribui a 
ninguém o direito potestativo de apagar fatos ou de reescrever a história (ainda que seja a 
própria história). O que ele contempla é a possibilidade de se discutir os limites da 
utilização concedida aos fatos pretéritos, notadamente, o modo e a finalidade com que são 
lembrados. É uma garantia contra o que a doutrina tem chamado de 
“superinformacionismo”. (ROSENVALD, Nelson. Do direito ao esquecimento ao direito de 
ser esquecido. Disponível em <<https://www.nelsonrosenvald.info/single-
post/2016/11/16/Do-direito-ao-esquecimento-ao-direito-a-ser-esquecido>>. Acesso em 
09.05.2017).

Segundo o enunciado n. 531 da VI Jornada de Direito Civil, "a tutela da 

dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento." 

Confira-se, por oportuno, a justificativa do aludido enunciado:

Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-se acumulando 
nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem histórica no campo das 
condenações criminais. Surge como parcela importante do direito do ex-detento à 
ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a própria 
história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos 
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pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados.

Em se tratando da internet, potencializam-se os problemas, porquanto é 

muito difícil esgueirar-se do passado e cair no ostracismo nesse espaço:

Terwangne apresenta as seguintes particularidades da internet: (a) o efeito 
eterno da memória eletrônica; (b) a eficiência dos motores de busca para encontrar 
na rede os dados mais insignificantes, distantes da originalidade, e reunir todos os dados 
para um retrato recomposto, mesmo que muitas vezes diferentes; (c) e o exercício da 
vontade de apagar esses dados.

Essas particularidades apontam para uma questão prejudicial ao exercício do 
direito ao esquecimento, pois as informações passadas ficam eternamente presentes 
na vida do indivíduo com a memória absoluta na internet, mesmo com o desejo do 
titular de apagar ou proibir o uso de tais dados. Chebab aponta que o efeito eterno 
da memória na internet se dá pela interligação dos computadores em rede, 
permitindo a cópia e a réplica destas informações em segundos para diversos 
países. Um dado registrado na internet é difícil de ser apagado, independentemente 
do decurso temporal e do exercício da vontade para eliminá-lo, haja vista que o 
responsável pela alteração e exclusão do dado é o proprietário da informação. 
(TERWANGNE, Cécile de. Privacidad en internet y el derecho a ser olvidado/derecho al 
olvido. Revista de Internet, Derecho y Política. n. 13, p. 53-66, feb. 2012, p. 55-56; 
Chehab, Gustavo Carvalho. O direito ao esquecimento na sociedade da informação. 
Revista dos Tribunais. vol. 104, n. 952. p. 86-119. São Paulo: Ed. RT, fev. 2015, p. 88. 
Apud. MOREIRA, Rodrigo Pereira; Medeiros, Jaquelaine Souza. Direito ao esquecimento: 
entre a sociedade da informação e a civilização do espetáculo. Revista de Direito Privado, 
vol. 70, out. 2016, p. 81). (g.n.).

O Superior Tribunal de Justiça apreciou, em pelo menos duas 

oportunidades, situações envolvendo o direito ao esquecimento, a saber, REsp n. 

1.334.097/RJ e REsp n. 1335.153/RJ, ambos no ano de 2013. A despeito da pendência 

de julgamento de recurso no Supremo Tribunal Federal relativamente aos dois 

processos, pertinente colacionar a ementa do primeiro acórdão referido, cujo caso 

guarda correspondências com o que ora se aprecia:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE 
IMPRENSA VS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LITÍGIO DE SOLUÇÃO 
TRANSVERSAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
DOCUMENTÁRIO EXIBIDO EM REDE NACIONAL. LINHA DIRETA-JUSTIÇA . 
SEQUÊNCIA DE HOMICÍDIOS CONHECIDA COMO CHACINA DA CANDELÁRIA. 
REPORTAGEM QUE REACENDE O TEMA TREZE ANOS DEPOIS DO FATO. 
VEICULAÇÃO INCONSENTIDA DE NOME E IMAGEM DE INDICIADO NOS CRIMES. 
ABSOLVIÇÃO POSTERIOR POR NEGATIVA DE AUTORIA. DIREITO AO 
ESQUECIMENTO DOS CONDENADOS QUE CUMPRIRAM PENA E DOS 
ABSOLVIDOS. ACOLHIMENTO. DECORRÊNCIA DA PROTEÇÃO LEGAL E 
CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DAS LIMITAÇÕES 
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POSITIVADAS À ATIVIDADE INFORMATIVA. PRESUNÇÃO LEGAL E 
CONSTITUCIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DA PESSOA. PONDERAÇÃO DE 
VALORES. PRECEDENTES DE DIREITO COMPARADO. [...] 2. Nos presentes autos, o 
cerne da controvérsia passa pela ausência de contemporaneidade da notícia de fatos 
passados, que reabriu antigas feridas já superadas pelo autor e reacendeu a 
desconfiança da sociedade quanto à sua índole. O autor busca a proclamação do 
seu direito ao esquecimento, um direito de não ser lembrado contra sua vontade, 
especificamente no tocante a fatos desabonadores, de natureza criminal, nos quais 
se envolveu, mas que, posteriormente, fora inocentado. 3. No caso, o julgamento 
restringe-se a analisar a adequação do direito ao esquecimento ao ordenamento jurídico 
brasileiro, especificamente para o caso de publicações na mídia televisiva, porquanto o 
mesmo debate ganha contornos bem diferenciados quando transposto para internet, que 
desafia soluções de índole técnica, com atenção, por exemplo, para a possibilidade de 
compartilhamento de informações e circulação internacional do conteúdo, o que pode 
tangenciar temas sensíveis, como a soberania dos Estados-nações. 4. Um dos danos 
colaterais da "modernidade líquida" tem sido a progressiva eliminação da "divisão, antes 
sacrossanta, entre as esferas do 'privado' e do 'público' no que se refere à vida humana", 
de modo que, na atual sociedade da hiperinformação , parecem evidentes os "riscos 
terminais à privacidade e à autonomia individual, emanados da ampla abertura da 
arena pública aos interesses privados [e também o inverso], e sua gradual mas 
incessante transformação numa espécie de teatro de variedades dedicado à 
diversão ligeira" (BAUMAN, Zygmunt. Danos colaterais: desigualdades sociais numa era 
global. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013, pp. 111-113). 
Diante dessas preocupantes constatações, o momento é de novas e necessárias 
reflexões, das quais podem mesmo advir novos direitos ou novas perspectivas sobre 
velhos direitos revisitados. 5. Há um estreito e indissolúvel vínculo entre a liberdade de 
imprensa e todo e qualquer Estado de Direito que pretenda se autoafirmar como 
Democrático. Uma imprensa livre galvaniza contínua e diariamente os pilares da 
democracia, que, em boa verdade, é projeto para sempre inacabado e que nunca atingirá 
um ápice de otimização a partir do qual nada se terá a agregar. Esse processo 
interminável, do qual não se pode descurar - nem o povo, nem as instituições 
democráticas -, encontra na imprensa livre um vital combustível para sua sobrevivência, e 
bem por isso que a mínima cogitação em torno de alguma limitação da imprensa traz 
naturalmente consigo reminiscências de um passado sombrio de descontinuidade 
democrática. 6. Não obstante o cenário de perseguição e tolhimento pelo qual passou a 
imprensa brasileira em décadas pretéritas, e a par de sua inegável virtude histórica, a 
mídia do século XXI deve fincar a legitimação de sua liberdade em valores atuais, próprios 
e decorrentes diretamente da importância e nobreza da atividade. Os antigos fantasmas 
da liberdade de imprensa, embora deles não se possa esquecer jamais, atualmente, 
não autorizam a atuação informativa desprendida de regras e princípios a todos 
impostos. 7. Assim, a liberdade de imprensa há de ser analisada a partir de dois 
paradigmas jurídicos bem distantes um do outro. O primeiro, de completo menosprezo 
tanto da dignidade da pessoa humana quanto da liberdade de imprensa; e o segundo, o 
atual, de dupla tutela constitucional de ambos os valores. 8. Nesse passo, a explícita 
contenção constitucional à liberdade de informação, fundada na inviolabilidade da 
vida privada, intimidade, honra, imagem e, de resto, nos valores da pessoa e da 
família, prevista no art. 220, § 1º, art. 221 e no § 3º do art. 222 da Carta de 1988, 
parece sinalizar que, no conflito aparente entre esses bens jurídicos de 
especialíssima grandeza, há, de regra, uma inclinação ou predileção constitucional 
para soluções protetivas da pessoa humana, embora o melhor equacionamento 
deva sempre observar as particularidades do caso concreto. Essa constatação se 
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mostra consentânea com o fato de que, a despeito de a informação livre de censura ter 
sido inserida no seleto grupo dos direitos fundamentais (art. 5º, inciso IX), a 
Constituição Federal mostrou sua vocação antropocêntrica no momento em que 
gravou, já na porta de entrada (art. 1º, inciso III), a dignidade da pessoa humana 
como - mais que um direito - um fundamento da República, uma lente pela qual 
devem ser interpretados os demais direitos posteriormente reconhecidos. Exegese dos 
arts. 11, 20 e 21 do Código Civil de 2002. Aplicação da filosofia kantiana, base da teoria 
da dignidade da pessoa humana, segundo a qual o ser humano tem um valor em si que 
supera o das "coisas humanas". 9. Não há dúvida de que a história da sociedade é 
patrimônio imaterial do povo e nela se inserem os mais variados acontecimentos e 
personagens capazes de revelar, para o futuro, os traços políticos, sociais ou 
culturais de determinada época. Todavia, a historicidade da notícia jornalística, em 
se tratando de jornalismo policial, há de ser vista com cautela. Há, de fato, crimes 
históricos e criminosos famosos; mas também há crimes e criminosos que se tornaram 
artificialmente históricos e famosos, obra da exploração midiática exacerbada e de um 
populismo penal satisfativo dos prazeres primários das multidões, que simplifica o 
fenômeno criminal às estigmatizadas figuras do "bandido" vs. "cidadão de bem". 10. É que 
a historicidade de determinados crimes por vezes é edificada à custa de vários desvios de 
legalidade, por isso não deve constituir óbice em si intransponível ao reconhecimento de 
direitos como o vindicado nos presentes autos. Na verdade, a permissão ampla e 
irrestrita a que um crime e as pessoas nele envolvidas sejam retratados 
indefinidamente no tempo – a pretexto da historicidade do fato – pode significar 
permissão de um segundo abuso à dignidade humana, simplesmente porque o 
primeiro já fora cometido no passado. Por isso, nesses casos, o reconhecimento do 
"direito ao esquecimento" pode significar um corretivo – tardio, mas possível – das 
vicissitudes do passado, seja de inquéritos policiais ou processos judiciais 
pirotécnicos e injustos, seja da exploração populista da mídia. 11. É evidente o 
legítimo interesse público em que seja dada publicidade da resposta estatal ao 
fenômeno criminal. Não obstante, é imperioso também ressaltar que o interesse público 
– além de ser conceito de significação fluida – não coincide com o interesse do 
público, que é guiado, no mais das vezes, por sentimento de execração pública, 
praceamento da pessoa humana, condenação sumária e vingança continuada. 12. 
Assim como é acolhido no direito estrangeiro, é imperiosa a aplicabilidade do direito ao 
esquecimento no cenário interno, com base não só na principiologia decorrente dos 
direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, mas também diretamente do 
direito positivo infraconstitucional. A assertiva de que uma notícia lícita não se 
transforma em ilícita com o simples passar do tempo não tem nenhuma base 
jurídica. O ordenamento é repleto de previsões em que a significação conferida pelo 
Direito à passagem do tempo é exatamente o esquecimento e a estabilização do 
passado, mostrando-se ilícito sim reagitar o que a lei pretende sepultar. Precedentes 
de direito comparado. 13. Nesse passo, o Direito estabiliza o passado e confere 
previsibilidade ao futuro por institutos bem conhecidos de todos: prescrição, decadência, 
perdão, anistia, irretroatividade da lei, respeito ao direito adquirido, ato jurídico 
perfeito, coisa julgada, prazo máximo para que o nome de inadimplentes figure em 
cadastros restritivos de crédito, reabilitação penal e o direito ao sigilo quanto à 
folha de antecedentes daqueles que já cumpriram pena (art. 93 do Código Penal, art. 
748 do Código de Processo Penal e art. 202 da Lei de Execuções Penais). Doutrina e 
precedentes. 14. Se os condenados que já cumpriram a pena têm direito ao sigilo da 
folha de antecedentes, assim também a exclusão dos registros da condenação no 
Instituto de Identificação, por maiores e melhores razões aqueles que foram 
absolvidos não podem permanecer com esse estigma, conferindo-lhes a lei o 
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mesmo direito de serem esquecidos. 15. Ao crime, por si só, subjaz um natural 
interesse público, caso contrário nem seria crime, e eventuais violações de direito 
resolver-se-iam nos domínios da responsabilidade civil. E esse interesse público, 
que é, em alguma medida, satisfeito pela publicidade do processo penal, finca 
raízes essencialmente na fiscalização social da resposta estatal que será dada ao 
fato. Se é assim, o interesse público que orbita o fenômeno criminal tende a 
desaparecer na medida em que também se esgota a resposta penal conferida ao 
fato criminoso, a qual, certamente, encontra seu último suspiro, com a extinção da 
pena ou com a absolvição, ambas consumadas irreversivelmente. E é nesse 
interregno temporal que se perfaz também a vida útil da informação criminal, ou 
seja, enquanto durar a causa que a legitimava. Após essa vida útil da informação 
seu uso só pode ambicionar, ou um interesse histórico, ou uma pretensão 
subalterna, estigmatizante, tendente a perpetuar no tempo as misérias humanas. 16. 
Com efeito, o reconhecimento do direito ao esquecimento dos condenados que 
cumpriram integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram absolvidos em 
processo criminal, além de sinalizar uma evolução cultural da sociedade, confere 
concretude a um ordenamento jurídico que, entre a memória – que é a conexão do 
presente com o passado – e a esperança – que é o vínculo do futuro com o presente 
–, fez clara opção pela segunda. E é por essa ótica que o direito ao esquecimento revela 
sua maior nobreza, pois afirma-se, na verdade, como um direito à esperança, em absoluta 
sintonia com a presunção legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa humana. 
17. Ressalvam-se do direito ao esquecimento os fatos genuinamente históricos - 
historicidade essa que deve ser analisada em concreto -, cujo interesse público e 
social deve sobreviver à passagem do tempo, desde que a narrativa desvinculada 
dos envolvidos se fizer impraticável. 18. No caso concreto, a despeito de a Chacina da 
Candelária ter se tornado – com muita razão – um fato histórico, que expôs as chagas do 
País ao mundo, tornando-se símbolo da precária proteção estatal conferida aos direitos 
humanos da criança e do adolescente em situação de risco, o certo é que a fatídica 
história seria bem contada e de forma fidedigna sem que para isso a imagem e o nome do 
autor precisassem ser expostos em rede nacional. Nem a liberdade de imprensa seria 
tolhida, nem a honra do autor seria maculada, caso se ocultassem o nome e a fisionomia 
do recorrido, ponderação de valores que, no caso, seria a melhor solução ao conflito. 19. 
Muito embora tenham as instâncias ordinárias reconhecido que a reportagem se 
mostrou fidedigna com a realidade, a receptividade do homem médio brasileiro a 
noticiários desse jaez é apta a reacender a desconfiança geral acerca da índole do 
autor, o qual, certamente, não teve reforçada sua imagem de inocentado, mas sim a 
de indiciado. No caso, permitir nova veiculação do fato, com a indicação precisa do nome 
e imagem do autor, significaria a permissão de uma segunda ofensa à sua dignidade, só 
porque a primeira já ocorrera no passado, uma vez que, como bem reconheceu o acórdão 
recorrido, além do crime em si, o inquérito policial consubstanciou uma reconhecida 
"vergonha" nacional à parte. 20. Condenação mantida em R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais), por não se mostrar exorbitante. 21. Recurso especial não provido. (STJ - Quarta 
Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Data do julgamento: 28.05.2013) (g.n.).

Colhe-se do corpo do aludido decisum:

A ideia de um direito ao esquecimento ganha ainda mais visibilidade - mas 
também se torna mais complexa - quando aplicada à internet, ambiente que, por 
excelência, não esquece o que nele é divulgado e pereniza tanto informações 
honoráveis quanto aviltantes à pessoa do noticiado, sendo desnecessário lembrar o 
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alcance potencializado de divulgação próprio desse cyberespaço. Até agora, tem-se 
mostrado inerente à internet - mas não exclusivamente a ela - a existência de um "resíduo 
informacional" que supera a contemporaneidade da notícia e, por vezes, pode ser, no 
mínimo, desconfortante àquele que é noticiado. Em razão da relevância supranacional do 
tema, os limites e possibilidades do tratamento e da preservação de dados pessoais estão 
na pauta dos mais atuais debates internacionais acerca da necessidade de regulação do 
tráfego informacional, levantando-se, também no âmbito do direito comparado, o 
conflituoso encontro entre o direito de publicação - que pode ser potencialmente mais 
gravoso na internet - e o alcance da proteção internacional dos direitos humanos.

A União Europeia, depois de mais de quinze anos da adoção da Diretiva n. 
46/1995/CE (relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento 
de dados pessoais e à livre circulação da informação), que foi seguida pela Diretiva 
2002/58/CE (concernente à privacidade e às comunicações eletrônicas), acendeu, uma 
vez mais, o debate acerca da perenização de informações pessoais em poder de 
terceiros, assim como o possível controle de seu uso - sobretudo na internet. A Vice-
Presidente da Comissão de Justiça da União Europeia, Viviane Reding, apresentou 
proposta de revisão das diretivas anteriores, para que se contemple, expressamente, 
o direito ao esquecimento dos usuários de internet, afirmando que "al modernizar la 
legislación, quiero clarificar específicamente que las personas deben tener el derecho, y 
no sólo la posibilidad, de retirar su consentimiento al procesamiento de datos [...]", 
e que o primeiro pilar da reforma será el derecho a ser olvidado: "un conjunto 
completo de reglas nuevas y existentes para afrontar mejor los riesgos para la privacidad 
en Internet" (http://www.20minutos.es/noticia/991340/0/derecho/olvido/facebook/. Acesso 
em 2 de maio de 2013). 

Na mesma linha, em recente palestra proferida na Universidade de Nova York, o 
alto executivo da Google Eric Schmidt afirmou que a internet precisa de um botão de 
delete. Informações relativas ao passado distante de uma pessoa podem assombrá-
la para sempre, causando entraves, inclusive, em sua vida profissional, como no 
exemplo dado na ocasião, de um jovem que cometeu um crime em relação ao qual 
as informações seriam expurgadas de seu registro na fase adulta, mas que o 
mencionado crime poderia permanecer on-line, impedindo a pessoa de conseguir 
emprego. "Na América" - afirmou Schimidt -, "há um senso de justiça que é culturalmente 
válido para todos nós. A falta de um botão delete na internet é um problema significativo. 
Há um momento em que o apagamento é uma coisa certa" (Google's Schmidt: The 
Internet needs a delete button. Google's Executive Chairman Eric Shmidt says mistakes 
people make when young can haut them forever. (Disponível em: 
news.cnet.com/8301-1023_3-57583022-93/googles-schmidt-the-internet-needs-a-d elete-
button/>. Acesso em 10 de maio de 2013). 

Em maio de 2011, o espanhol El País, por intermédio da jornalista Milagros Pérez 
Oliva, também publicou interessante reportagem acerca do denominado derecho al olvido, 
retratando caso da ginasta Marta Bobo, noticiada no ano de 1984, no mesmo El País, em 
uma matéria curta, mas categórica: "Marta Bobo sufre anorexia ". A reportagem dava 
conta de que três atletas, entre elas Marta Bobo, disputariam as medalhas de ginástica 
rítmica nos Jogos Olímpicos, "pero Marta, con 29 kilos a sus 18 años, con anorexia 
diagnosticada, se encuentra en Los Ángeles en contra de los consejos del psiquiatra. Su 
situación, no ya anímica, sino física, ha podido ser peligrosa ". Agora, com 45 (quarenta e 
cinco) anos, Marta Bobo convive com a mencionada notícia, que garante ser falsa, em 
páginas da internet, que converte o passado em um presente contínuo. Tal circunstância, 
noticia Milágros Pérez, tem dado lugar a uma nova demanda social - "el derecho al olvido" 
- que afeta a todos, em relação à qual se espera que a União Européia se pronuncie 
(Disponível: http://elpais.com/diario/2011/05/15/opinion/1305410404_850215.html. Acesso 
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em 02 de maio de 2013)
[...]
Grosso modo, entre outras assertivas contrárias à tese do direito ao 

esquecimento, afirmam-se que: i) o acolhimento do chamado direito ao esquecimento 
constitui atentado à liberdade de expressão e de imprensa; ii) o direito de fazer 
desaparecer as informações que retratam uma pessoa significa perda da própria história, 
o que vale dizer que o direito ao esquecimento afronta o direito à memória de toda a 
sociedade; iii) cogitar de um direito ao esquecimento é sinal de que a privacidade é a 
censura do nosso tempo; iv) o mencionado direito ao esquecimento colidiria com a própria 
ideia de direitos, porque estes têm aptidão de regular a relação entre o indivíduo e a 
sociedade, ao passo que aquele finge que essa relação não existe - um "delírio da 
modernidade"; v) o direito ao esquecimento teria o condão de fazer desaparecer registros 
sobre crimes e criminosos perversos, que entraram para a história social, policial e 
judiciária, informações de inegável interesse público; vi) ou uma coisa é, na sua essência, 
lícita ou é ilícita, não sendo possível que uma informação lícita transforme-se em ilícita 
pela simples passagem do tempo; vii) quando alguém se insere em um fato de interesse 
coletivo, mitiga-se a proteção à intimidade e privacidade em benefício do interesse público 
e, ademais, uma segunda publicação (a lembrança, que conflita com o esquecimento) 
nada mais faz do que reafirmar um fato que já é de conhecimento público; viii) e, 
finalmente, que programas policiais relatando acontecimentos passados, como crimes 
cruéis ou assassinos célebres, são e sempre foram absolutamente normais no Brasil e no 
exterior, sendo inerentes à própria atividade jornalística.

[...]
Com efeito, no conflito entre a liberdade de informação e direitos da personalidade 

- aos quais subjaz a proteção legal e constitucional da pessoa humana -, eventual 
prevalência pelos segundos, após realizada a necessária ponderação para o caso 
concreto, encontra amparo no ordenamento jurídico, não consubstanciando, em si, 
a apontada censura vedada pela Constituição Federal de 1988. 

[...]
10. Cabe agora enfrentar a tese de aplicação do direito ao esquecimento no direito 

brasileiro. No ponto, ressalto que é pelo Direito que o homem, cravado no tempo presente, 
adquire a capacidade de retomada reflexiva do passado – estabilizando-o – e antecipação 
programada do futuro – ordenando-o e conferindo-lhe previsibilidade. Tempo e Direito, 
portanto, são fenômenos que guardam relação intrínseca, de modo que tanto o Direito 
confere significação à passagem do tempo, quanto este interfere na manifestação do 
Direito. Caso contrário, o tempo, para o ser humano, seria mero “tempo cronológico, uma 
coleção de surpresas desestabilizadoras da vida” (FERRAZ JUNIOR, Tércio. Segurança 
jurídica, coisa julgada e justiça. In. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, vol. 1, n. 
3. Porto Alegre: Instituto de Hermenêutica Jurídica, 2005, p. 265).

Em termos de instrumental jurídico, o Direito estabiliza o passado e confere 
previsibilidade ao futuro por institutos bem conhecidos de todos: prescrição, decadência, 
perdão, anistia, irretroatividade da lei, respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e 
coisa julgada. Em alguns desses casos, a justiça material, por vezes fetichista, sede vez à 
segurança jurídica que deve existir nas relações sociais. 

Especificamente quanto à prescrição, afirma Ost ser ela o “direito a um 
esquecimento programado”, ressaltando também a especial aplicação do direito ao 
esquecimento no direito ao respeito à vida privada: "Em outras hipóteses, ainda, o direito 
ao esquecimento, consagrado pela jurisprudência, surge mais claramente como uma das 
múltiplas facetas do direito a respeito da vida privada. Uma vez que, personagem pública 
ou não, fomos lançados diante da cena e colocados sob os projetores da atualidade – 
muitas vezes, é preciso dizer, uma atualidade penal –, temos o direito, depois de 
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determinado tempo, de sermos deixados em paz e a recair no esquecimento e no 
anonimato, do qual jamais queríamos ter saído. Em uma decisão de 20 de abril de 1983, 
Mme. Filipachi Cogedipresse, o Tribunal de última instância de Paris consagrou este 
direito em termos muito claros: “[...] qualquer pessoa que se tenha envolvido em 
acontecimentos públicos pode, com o passar do tempo, reivindicar o direito ao 
esquecimento; a lembrança destes acontecimentos e do papel que ela possa ter 
desempenhado é ilegítima se não for fundada nas necessidades da história ou se for de 
natureza a ferir sua sensibilidade; visto que o direito ao esquecimento, que se impõe a 
todos, inclusive aos jornalistas, deve igualmente beneficiar a todos, inclusive aos 
condenados que pagaram sua dívida para com a sociedade e tentam reinserir-se nela 
(OST, François. Op. cit. p. 160-161).

10.1. Sobre o caso Marlene Dietrich – julgado no Tribunal de Paris -, René Ariel 
Dotti afirma ter sido uma pedra fundamental na construção do direito ao esquecimento, 
tendo a Corte parisiense reconhecido expressamente que “as recordações da vida privada 
de cada indivíduo pertencem ao seu patrimônio moral e ninguém tem o direito de publicá-
las mesmo sem intenção malévola, sem a autorização expressa e inequívoca daquele de 
quem se narra a vida”. O direito ao esquecimento, como uma das importantes 
manifestações da vida privada, estava então consagrado definitivamente pela 
jurisprudência, após um lenta evolução que teve, por marco inicial, a frase lapidar 
pronunciada pelo advogado Pinard em 1858: “O homem célebre, senhores, tem o direito a 
morrer em paz”! (DOTTI, René Ariel. Proteção da vida privada e liberdade de informação. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, p. 92).

Na jurisprudência de direito comparado, além do que já foi acima citado, 
colacionam-se outros julgamentos que reconheceram explicitamente o direito ao 
esquecimento como uma decorrência imediata do direito à privacidade, notadamente no 
caso "Melvin vs. Reid" – ocorrido em 1931, no Tribunal de Apelação da Califórnia – e o 
caso "Lebach" – República Federal da Alemanha.

[...]
10.2. Assim como é acolhido no direito estrangeiro, não tenho dúvida da 

aplicabilidade do direito ao esquecimento no cenário interno, com olhos centrados não só 
na principiologia decorrente dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, 
mas também diretamente no direito positivo infraconstitucional.

[...]
No âmbito civil, por exemplo, a prescrição é um grande sinalizador da vocação do 

sistema à estabilização das relações jurídicas. Também no direito do consumidor, o prazo 
máximo de cinco anos para que constem em bancos de dados informações negativas 
acerca de inadimplência (art. 43, § 1º) revela nítida acolhida à tese do esquecimento, 
porquanto, paga ou não a dívida que ensejou a negativação, escoado esse prazo, a opção 
legislativa pendeu para a proteção da pessoa do consumidor – que deve ser esquecida – 
em detrimento dos interesses do mercado, quanto à ciência de que determinada pessoa, 
um dia, foi um mau pagador. Não é crível imaginar, por exemplo, que haveria alguma 
legalidade na conduta de uma empresa que, a despeito do escoamento do prazo de 
manutenção do nome do inadimplente nos bancos de proteção ao crédito, fizesse veicular 
na mídia, para quem quisesse saber – ou até mesmo ad aeternum –, as mesmas 
informações desabonadoras constantes no cadastro, a cuja passagem do tempo de 
manutenção a lei conferiu significado próprio, que é o esquecimento. Porém, é mesmo no 
direito penal que o direito ao esquecimento se faz mais vicejante. O art. 93 do Código 
Penal prevê o instituto da reabilitação, que “alcança quaisquer penas aplicadas em 
sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo 
e condenação”. Na mesma linha, o art. 748 do Código de Processo Penal afirma que, 
concedida a reabilitação: A condenação ou condenações anteriores não serão 
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mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros 
do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal.

[...]
No ponto, é importante o realce: se os condenados que já cumpriram a pena 

tem direito ao sigilo da folha de antecedentes, assim também a exclusão dos 
registros da condenação no Instituto de Identificação, por maiores e melhores 
razões aqueles que foram absolvidos não podem permanecer com esse estigma, 
conferindo-lhes a lei o mesmo direito de serem esquecidos. (g.n.).

Destaca-se, com efeito, que em que pese inexistir previsão expressa e 

específica acerca do "direito ao esquecimento" em qualquer fonte formal do 

ordenamento jurídico brasileiro, tal direito se insere como uma das dimensões do direito 

à privacidade e sua essência é verificada em institutos como a prescrição (art. 109 do 

CP; arts. 205 e 206 do CC), a decadência, o prazo máximo para inscrição de 

informações negativas do consumidor em bancos de dados (art. 43, §1º, do CDC), da 

reabilitação criminal (art. 93 do CP e 748 do CPP), o sigilo da folha de antecedentes 

após o cumprimento da pena (art. 202 da LEP), etc.

De outro lado, interessante salientar, que em 04.05.2016, foi publicado no 

Jornal Oficial da União Europeia o Regulamento n. 2016/679, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, legislação relativa à "proteção das pessoas singulares no que diz respeito 

ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados". Tal regramento, 

entre outras disposições, define e assegura o "direito a ser esquecido", extraindo-se da 

exposição de motivos o seguinte:

(65) Os titulares dos dados deverão ter direito a que os dados que lhes digam 
respeito sejam retificados e o «direito a serem esquecidos» quando a conservação 
desses dados violar o presente regulamento ou o direito da União ou dos Estados-
Membros aplicável ao responsável pelo tratamento. Em especial, os titulares de dados 
deverão ter direito a que os seus dados pessoais sejam apagados e deixem de ser 
objeto de tratamento se deixarem de ser necessários para a finalidade para a qual 
foram recolhidos ou tratados, se os titulares dos dados retirarem o seu 
consentimento ou se opuserem ao tratamento de dados pessoais que lhes digam 
respeito ou se o tratamento dos seus dados pessoais não respeitar o disposto no 
presente regulamento. Esse direito assume particular importância quando o titular dos 
dados tiver dado o seu consentimento quando era criança e não estava totalmente ciente 
dos riscos inerentes ao tratamento, e mais tarde deseje suprimir esses dados pessoais, 
especialmente na Internet. O titular dos dados deverá ter a possibilidade de exercer esse 
direito independentemente do facto de já ser adulto. No entanto, o prolongamento da 
conservação dos dados pessoais deverá ser efetuado de forma lícita quando tal se revele 
necessário para o exercício do direito de liberdade de expressão e informação, para o 
cumprimento de uma obrigação jurídica, para o exercício de funções de interesse público 
ou o exercício da autoridade pública de que está investido o responsável pelo tratamento, 
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por razões de interesse público no domínio da saúde pública, para fins de arquivo de 
interesse público, para fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos, 
ou para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial.

(66) Para reforçar o direito a ser esquecido no ambiente por via eletrónica, o 
âmbito do direito ao apagamento deverá ser alargado através da imposição ao 
responsável pelo tratamento que tenha tornado públicos os dados pessoais da 
adoção de medidas razoáveis, incluindo a aplicação de medidas técnicas, para 
informar os responsáveis que estejam a tratar esses dados pessoais de que os titulares 
dos dados solicitaram a supressão de quaisquer ligações para esses dados pessoais ou 
de cópias ou reproduções dos mesmos. Ao fazê-lo, esse responsável pelo tratamento 
deverá adotar as medidas que se afigurarem razoáveis, tendo em conta a tecnologia 
disponível e os meios ao seu dispor, incluindo medidas técnicas, para informar do pedido 
do titular dos dados pessoais os responsáveis que estejam a tratar os dados. 

[...]
(156) O tratamento de dados pessoais para fins de arquivo de interesse 

público, ou para fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos, 
deverá ficar sujeito à garantia adequada dos direitos e liberdades do titular dos 
dados nos termos do presente regulamento. Essas garantias deverão assegurar a 
existência de medidas técnicas e organizativas que assegurem, nomeadamente, o 
princípio da minimização dos dados. O tratamento posterior de dados pessoais para 
fins de arquivo de interesse público, ou para fins de investigação científica ou histórica ou 
para fins estatísticos, deverá ser efetuado quando o responsável pelo tratamento tiver 
avaliado a possibilidade de tais fins serem alcançados por um tipo de tratamento de dados 
pessoais que não permita ou tenha deixado de permitir a identificação dos titulares dos 
dados, na condição de existirem as garantias adequadas (como a pseudonimização dos 
dados pessoais). Os Estados-Membros deverão prever garantias adequadas para o 
tratamento dos dados pessoais para fins de arquivo de interesse público, ou fins de 
investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos. Os Estados-Membros deverão 
ser autorizados a estabelecer, sob condições específicas e mediante garantias adequadas 
para o titular dos dados, especificações e derrogações dos requisitos de informação e 
direitos à retificação, ao apagamento dos dados pessoais, a ser esquecido, à limitação 
do tratamento e à portabilidade dos dados e de oposição aquando do tratamento de dados 
pessoais para fins de arquivo de interesse público, ou para fins de investigação científica 
ou histórica ou para fins estatísticos. As condições e garantias em causa podem implicar 
procedimentos específicos para o exercício desses direitos por parte do titular de dados, 
se tal for adequado à luz dos fins visados pelo tratamento específico a par de medidas 
técnicas e organizativas destinadas a reduzir o tratamento de dados pessoais de acordo 
com os princípios da proporcionalidade e da necessidade. O tratamento de dados para 
fins científicos deverá igualmente respeitar outra legislação aplicável, tal como a relativa 
aos ensaios clínicos. 

No capítulo "direito do titular dos dados", mais precisamente, na seção no 

artigo 17 da seção "retificação e apagamento", colhem-se as seguintes disposições, cuja 

aplicabilidade será imperativa nos países integrantes do bloco a partir de 25.05.2018, já 

que o texto é de observância direta nos ordenamentos nacionais dos Estados membros:

Artigo 17º
Direito ao apagamento dos dados («direito a ser esquecido») 
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1.O titular tem o direito de obter do responsável pelo tratamento o 
apagamento dos seus dados pessoais, sem demora injustificada, e este tem a 
obrigação de apagar os dados pessoais, sem demora injustificada, quando se aplique um 
dos seguintes motivos: 

a) Os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que 
motivou a sua recolha ou tratamento; 

b) O titular retira o consentimento em que se baseia o tratamento dos dados nos 
termos do artigo 6º, nº 1, alínea a), ou do artigo 9º, nº 2, alínea a) e se não existir outro 
fundamento jurídico para o referido tratamento; 

c) O titular opõe-se ao tratamento nos termos do artigo 21º, nº 1, e não existem 
interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o tratamento, ou o titular opõe-se ao 
tratamento nos termos do artigo 21º, n.º 2; 

d) Os dados pessoais foram tratados ilicitamente; 
e) Os dados pessoais têm de ser apagados para o cumprimento de uma 

obrigação jurídica decorrente do direito da União ou de um Estado-Membro a que o 
responsável pelo tratamento esteja sujeito; 

f) Os dados pessoais foram recolhidos no contexto da oferta de serviços da 
sociedade da informação referida no artigo 8º, nº 1. 

2. Quando o responsável pelo tratamento tiver tornado públicos os dados pessoais 
e for obrigado a apagá-los nos termos do nº 1, toma as medidas que forem razoáveis, 
incluindo de caráter técnico, tendo em consideração a tecnologia disponível e os custos da 
sua aplicação, para informar os responsáveis pelo tratamento efetivo dos dados pessoais 
de que o titular dos dados lhes solicitou o apagamento das ligações para esses dados 
pessoais, bem como das cópias ou reproduções dos mesmos. 

3. Os n.ºs 1 e 2 não se aplicam na medida em que o tratamento se revele 
necessário: 

a) Ao exercício da liberdade de expressão e de informação; 
b) Ao cumprimento de uma obrigação legal que exija o tratamento prevista pelo 

direito da União ou de um Estado-Membro a que o responsável esteja sujeito, ao exercício 
de funções de interesse público ou ao exercício da autoridade pública de que esteja 
investido o responsável pelo tratamento; 

c) Por motivos de interesse público no domínio da saúde pública, nos 
termos do artigo 9º, nº 2, alíneas h) e i), bem como do artigo 9º, nº 3; 

d) Para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação 
científica ou histórica ou para fins estatísticos, nos termos do artigo 89º, nº 1, na 
medida em que o direito referido no n.o 1 seja suscetível de tornar impossível ou 
prejudicar gravemente a obtenção dos objetivos desse tratamento; ou 

e) Para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo 
judicial. 

Não obstante as discussões sobre o tema do "direito ao esquecimento" 

estarem, hodiernamente, em franca ebulição, a adequação de tal direito ao ordenamento 

jurídico brasileiro, como dito, já foi reconhecida na doutrina e no âmbito do STJ, havendo 

respaldo – em que pese a veracidade das informações veiculadas na matéria jornalística 

em testilha, bem como a atuação lídima da Apelada/Ré enquanto veículo da imprensa –, 

pois, para se dar guarida à pretensão do Apelante/Autor, em prestígio, sobretudo, aos 

direitos fundamentais à honra e à imagem, corolários – assim como aquele primeiro – da 
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dignidade da pessoa humana (concebida por parte da doutrina como "supraprincípio 

constitucional").

À luz das diretrizes citadas e atentando-se às particularidades da situação 

concreta, é possível então traçar uma condição de precedência, do direito do 

Apelante/Autor neste momento, posto que a disponibilização na internet, ad aeternum, 

da matéria jornalística obsoleta, significa apenas prejuízos para si e nenhum retorno à 

sociedade.

Tal condição de precedência foi concebida assentando-se nas premissas 

de que, em princípio, é de interesse público e configura exercício regular do direito 

fundamental à liberdade de expressão, informação e comunicação a veiculação, pela 

imprensa, de notícias atuais a respeito de operações policiais e prisões de 

investigados/acusados/condenados por práticas delitivas, inclusive, ilustradas com 

elementos de identificação dos sujeitos, em atendimento, v.g., à segurança pública, à 

publicidade que informa a atuação estatal, às finalidades da sanção criminal, 

notadamente, a prevenção geral negativa (desestimular a prática de crimes pelos 

demais membros da sociedade) e positiva (maximizar a confiança a população na 

norma) etc. 

Porém e na atualidade, verifica-se violação a direitos fundamentais (honra 

e imagem) com a manutenção da matéria no sítio eletrônico e, assim, se tal ação (ou, 

melhor, inação) viola direito fundamental, isso significa que, do ponto de vista dos 

direitos fundamentais, deve ser coibida.

Sobre adequação, in casu, vislumbram-se duas medidas que atingem o 

objetivo almejado pelo Apelante/Autor:

a) retirar a matéria jornalística do sítio eletrônico da Apelada/Ré, excluindo-

a, na sua integralidade, da internet.

b) suprimir ou borrar a fotografia do Apelante/Autor da reportagem e 

informar apenas as iniciais do seu nome na matéria contida no sítio eletrônico da 

Apelada/Ré. (Obs.1: a exclusão da identificação por completo do Apelante/Autor poderia implicar 

deturpação do conteúdo veiculado na matéria, que inclusive faz referência a outros envolvidos. 

Obs. 2: a informação das iniciais do nome do Apelante/Autor no instrumento de pesquisa online, 

como o Google, não conduz à matéria jornalística em voga.
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Porém, sob o prisma da máxima da necessidade, a medida "b" é 

nitidamente a única viável, pois na primeira, estar-se-ia retirando integralmente o 

conteúdo verdadeiro e ainda interferindo na notícia em relação a terceiros.

 Como a argumentação aqui tecida está intimamente ligada a dados 

empíricos, isto é à casuística verificada (inclusive, a circunstâncias peculiares pessoais 

do Apelante/Autor), poder-se-ia incorrer em equívoco ao se determinar a retirada da 

matéria do sítio eletrônico visando espraiar os efeitos aos demais indivíduos, porque, 

assim, sacrificar-se-ia em maior grau – e quase que "objetivamente" – o princípio da livre 

informação. 

Sobre tais máximas, convém trazer à baila mais alguns fragmentos da já 

referida obra de Robert Alexy (op. cit., p. 588/590), com exemplos elucidativos:

As máximas da adequação e da necessidade expressam a exigência  contida na 
definição de princípio  de uma máxima realização em relação às possibilidades fáticas. 
Isso tem pouco a ver com a ideia de “ponto máximo”, e que será ilustrado com o auxílio de 
dois casos. O primeiro deles diz respeito à adequação. Um cabeleireiro colocou, sem 
permissão, uma máquina de venda automática de cigarros em seu estabelecimento. 
Diante disso, as autoridades administrativas impuseram-lhe uma multa por 
descumprimento da lei sobre o comércio no varejo. Essa lei exigia uma permissão, que só 
seria concedida se o requerente demonstrasse “a necessária expertise”, a qual poderia 
ser obtida por meio de um curso profissionalizante como comerciante, de uma prática de 
muitos anos em um estabelecimento comercial ou de um exame especial, no qual seriam 
testados conhecimentos técnicos comerciais. O cabeleireiro procurou a proteção dos 
tribunais. O Tribunal Superior Estadual de Saarbrücken, que se ocupou com o caso em 
segunda instância, considerou inconstitucional a exigência de uma demonstração de 
expertise comercial nos casos de instalação de simples máquinas automáticas e suscitou 
uma prejudicial de inconstitucionalidade perante o Tribunal Constitucional Federal. O 
Tribunal Constitucional Federal chegou à conclusão de que a exigência de uma prova de 
expertise para qualquer comércio de qualquer mercadoria  ou seja, também para a 
exploração de máquinas automáticas para vender cigarros  viola a liberdade profissional 
garantida pelo art. 12, §1º, da Constituição alemã. Sua fundamentação baseia-se 
essencialmente no fato de que a exigência de uma prova de competência comercial no 
caso da exploração de uma máquina automática para vender cigarros não é adequada 
para proteger o consumidor contra prejuízos  à sua saúde ou contra prejuízos 
econômicos. Por essa razão, essa exigência seria proibida pela máxima da adequação e 
violaria o direito fundamental à liberdade profissional. 

Essa argumentação é a expressão da ideia de otimização. Em jogo estavam dois 
princípios: o da liberdade profissional (P1) e o da proteção ao consumidor (P2). Por 
inexistência de adequação, a medida adotada (M)  a exigência de demonstração de 
competência comercial  não é capaz de fomentar P2, mas embaraça a realização de P1.  
Nessa situação, não há custos nem para P1, nem para P2, caso M não seja adotada, mas 
há custos para P1 se M for adotada. P1 e P2, se considerados em conjunto, são 
realizados em maior grau  relativamente às possibilidades fáticas  se se abrir mão de M. 



                                                         

40

     Gabinete Desembargadora Substituta Bettina Maria Maresch de Moura

Por conseguinte, P1 e P2, considerados conjuntamente, proíbem a adoção de M. Isso 
nada mais é que a expressão da ideia de eficiência de Pareto: uma posição pode ser 
melhorada sem que uma outra seja piorada.

[...] Essa máxima tem, na verdade, a natureza de um critério negativo. Ela elimina 
meios não adequados. Um tal critério negativo não determina tudo, mas exclui algumas 
coisas. Nesse sentido, ele ajusta-se à ideia de uma ordem-moldura. Como elemento de 
uma ordem como essa, ele exclui algumas coisas  a saber: aquilo que não é adequado  
sem, com isso, determinar tudo.

Algo semelhante é válido para a máxima da necessidade. Ela exige que, dentre 
dois meios aproximadamente adequados, seja escolhido aquele que intervenha de modo 
menos intenso. Mis uma vez será usado um exemplo que diz respeito a uma colisão entre 
a liberdade profissional e a proteção do consumidor. Uma portaria do Ministério para a 
Juventude, Família e Saúde continha a proibição de comercialização de doces que, 
embora contivessem chocolate em pó, eram feitos sobretudo de flocos de arroz e não 
eram, portanto, produtos genuinamente de chocolate. O objetivo dessa portaria era 
proteger o consumidor contra compras equivocadas. O Tribunal Constitucional Federal 
observou que uma tal proibição de comercialização de mercadorias seria inteiramente 
adequada para proteger o consumidor. Se há uma proibição de que algo seja 
comercializado, o risco de que ele seja comprado por engano é pequeno. No entanto, a 
proibição de comercialização não seria necessária. Haveria uma medida igualmente 
adequada e, ao mesmo tempo, menos invasiva. Um dever de identificação no rótulo 
poderia combater o perigo de confusões e equívocos "de maneira igualmente eficaz, mas 
de forma menos invasiva". Também aqui a ideia de otimização é facilmente identificável. O 
princípio da proteção do consumidor (P2) é satisfeito de forma similar pelo dever de 
identificação no rótulo (M1) e pela proibição de comercialização (M2). Assim, para P2 é 
indiferente se se adota M1 ou M2. Mas isso não é assim para o caso da liberdade 
profissional (P1). M2 intervém em P1 de forma muito mais intensa que M1. Em face das 
possibilidades fáticas (M1 ou M2), P1 é satisfeito em um grau maior com a escolha de M1 
que com a escolha de M2 sem que, com isso, surjam custos para P2. Por isso, a 
otimização de P1 e P2 veda a utilização de M2. Nesse sentido, também a máxima da 
necessidade é expressão da ideia de eficiência de Pareto. Em razão da existência de um 
meio que intervém menos e é igualmente adequado, uma posição pode ser melhorada 
sem que isso ocorra às custas da outra posição. [...] Isso não é nenhuma otimização em 
direção a algum ponto máximo, mas apenas a vedação de sacrifícios desnecessários a 
direitos fundamentais. 

Em suma, portanto, com fundamento na proporcionalidade, entende-se 

que pertinente a exclusão ou borrão sobre a imagem do Apelante/Autor, bem como a 

substituição do seu nome, pelas iniciais correspondentes - "A. C." -, de forma a 

impossibilitar a (imediata e indubitável) identificação do sujeito e inviabilizar que 

pesquisa na internet, conduza à localização da matéria jornalística em testilha, 

preservando o direito fundamental à honra e à imagem, insculpido no art. 5º, X, da 

CF/88.

Mutatis mutandis:
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DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTO 
SEQUESTRO DE MENOR PELO PAI. FATOS INVESTIGADOS EM INQUÉRITO 
POLICIAL. CONTEÚDO INFORMATIVO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO AO 
ESQUECIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ENUNCIADO 531 DA VI 
JORNADA DE DIREITO CIVIL. I - É improcedente o pedido de indenização por danos 
morais, tendo em vista que o conteúdo das notícias jornalísticas, essencialmente 
informativas sobre tema de interesse público - suposto sequestro de menor pelo pai -, não 
violou os direitos da personalidade do autor, considerada a liberdade de imprensa, que é 
garantia constitucional, própria do Estado Democrático de Direito. Arts. 1º e 220, § 1º, da 
CF. II - Consoante o Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil: "A tutela da dignidade 
da pessoa humana na sociedade de informação inclui o direito ao esquecimento." 
Procedente pedido para retirada da notícia no site. III - Os fatos foram noticiados em 
26/02/07, mas ainda podiam ser lidos no site em 25/11/10, mais de três anos depois, 
embora o autor, em 20/10/08, tenha sido absolvido da imputação que lhe foi feita.  IV - A 
notícia dada pela ré não trata de fatos históricos, cuja veiculação ainda nos dias de hoje 
teria algum interesse público. Em outras palavras, os fatos noticiados pela ré não são 
excepcionados pelo direito à memória ou à verdade histórica, devendo, portanto, ser 
retirados. V - Apelação parcialmente provida. (Apelação Cível n. 772390, 
20100112151953APC, 6ª Turma Cível, Rela. Desa. Vera Andrighi. Data do julgamento: 
19.03.2014). (g.n.).

Importante anotar, que a conjuntura que agora autoriza a remoção dos 

dados, não esteve presente desde o limiar (o que reforça a inexistência de qualquer 

dever de indenizar por parte da Apelada/Ré, sob pena de tolher o seu exercício regular 

dos direitos fundamentais à liberdade de expressão, informação e comunicação), 

destacando-se que, quando proferida a sentença em primeiro grau, o Inquérito Policial  

n. 156095-63.2010.8.09.0137 (201001560951) ainda estava em andamento e havia, 

pois, perspectiva de persecutio criminis in judicio.

Quanto a eventuais sequências de publicações/compartilhamentos da foto 

ou da mesma notícia em outros veículos, é inviável a este Órgão estender os efeitos 

desta decisão, em função dos conhecidos limites subjetivos e objetivos impostos à lide e 

à coisa julgada.

Em derradeiro, registre-se que não existe normativo que imponha, aos 

órgãos de imprensa, a revisão "anual" de notícias divulgadas, não se podendo exigir, 

que àqueles caiba, a análise voluntária de eventual pertinência da 

readequação/exclusão de matérias jornalísticas. 

Precisamos  evoluir e agir num caminhar para que soluções práticas 

sejam encontradas, para que direitos fundamentais não sejam excluídos, mas sim, que 

possam coexistir.
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3. Da decisão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso de 

apelação e dar-lhe parcial provimento, para determinar que a Apelada/Ré promova a 

exclusão da imagem (ou borre a fotografia) e a substituição do nome do Apelante/Autor 

do corpo do texto, deixando apenas as iniciais "A. C." na matéria jornalística veiculada 

no sítio eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias.

Inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, 

porquanto o Apelante/Autor decaiu de maior parte do postulado.

Este é o voto.
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